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Československo v létě 1969

Abnormální normalizace
Sovětské vrchní velitelství může být na výsost spokojeno. Poměry v Če
skoslovensku se normalizují podle sovětských pokynů. Uvnitř Komunistické
strany Československa je veden tuhý boj o |vedení mezi skupinou, která
podporuje dr. Gustava Husáka a přívrženci Lubomíra Štrougala. N a Slo
vensku ještě nepominulo dočasné opojení z .federalizace, zatímco Husák
musí v Praze čelit federálním problémům, z nichž patrně nej naléhavější a
nejvážnější je v podkopaném a demoralizovaném národním hospodářství.
Dubcekově vládě bylo zakázáno ucházet se o zahraniční úvěry v demokra
tickém světě. Zd á se, že ani Husák a jeho vláda dosud nebyli sto zajistit}
sovětskou půjčku. Naopak se zdá, že moižnost finanční pomoci Českosloven
sku je Damoklův meč, který drží Kreml nad hlavami komunistických vlád
ců Československa.
Pozice dr. Husáka je
vskutku . prekéraí. N e 
může spoléhat na českou
vládu, kde má největší
moc jeho opovědný ne
přítel Štrougaí. Nemůže
se však příliš spoléhat
na slovenské
orgány,
které z Prahy může těž
ko kontrolovat.
Opravdu se zdá, že dr.
Husák je spiš trpěn než
preferován
Moskvou.
Prozatím se Brežněv a
spol. spokojují s Husá
kem, protože si uvědo
mují, že Štrougaí, Kolder, Indra a další če
skoslovenští
stalinisté
jsou v přítomné době
politicky neúnosní.
Štrougaiova moc se
ovšem zvětšuje. Štrougai je dnes muž, který
kontroluje jak armádu
tak policii- Před dvěma
týdny byl navíc jmeno
ván velitelem Lidových
milic v českých zemích.
Štrougaí a jeho spo
lečníci jsou v Českoslo-

vensku velmi neoblíbeni.:
českoslovenští občané je
mají za sovětské quislingy.
Typický je citát z
dopisu z Československa
z poloviny července:
"Čím víc se Štrougaí
-tlačí k moci, tím víc si
lidé zvykají na Husá
ka” . Je to stará historie
o volbě menšího zla.
Dubčeik je zapomenu
tý muž, bez vlivu, bez
moci, bez přátel. Jeho
odchod z politické scé
ny se zdá být nevyhnu
telný. A ž půjde, nebude
to znamenat
nějakou
změnu. Bude to jenom
část rituálu, kterým iuu-

sí projít všichni "byvší"’
lidé. Pro Dubčeka není
návratu ani budoucno
sti.
Pokud ještě nějaká
opozice zbývá, koncent
ruje se kolem student
ských svazů a odborů.
Když před 14 dny za
se po delší přestávce za
sedal tzv. ."studentský
parlament” , novým před
sedou byl zvolen Karel
Kovanda, bývalý čelný
funkcionář rozpuštěného
Svazu . výsokoškolského
studentstva.
Situační zpráva z Če
skoslovenska shrnuje:
" V Československu a

hlavně v Praze panuje
atmosféra očekávání a
nejistoty. Šeptaná propa
ganda jede na plné ob
rátky a v nebývalé mí
ře se objevují různé le
táky -a tiskoviny.
Šíří se pověsti, že 21.
srpna "k něčemu dojde’’,
a nevylučují se ani pro
vokace se strany stalinistů.
M á se rovněž za to, že
sovětská vojska prove
dou v dohledné době
další sérii "cvičných ma
névrů’’. První již probí
haly v prvé polovině
července.
• V důsledku dalekosáh
lých čistek je dnes v Če
skoslovensku značný po
čet . osob bez, zaměstná
ní. Západoněmecký ča
sopis Die Z eit Uvádí,
že jenom v Praze samé
je
160 novinářů bez
práce.
Situace v odborovém
hnutí ’ j-e nepřehledná.
Zatímco některé svazy
(Pokračování na straně 2)

Československo dokazuje, že je znovu spolehlivým satelitem

Proletářský internacionalismus
Husákův režim dělá vše možné, aby Československo brzy dohonilo, co ve
vzájemných stycích s bratrským Sovětským svazem a ostatními členy Var
šavského paktu zameškalo v loňském roce. Soudružské delegace přijíždějí
houfně a čs. reprezentanti odjíždějí stejně často pro instrukce, pro vzory
nebo jen pro uznání, (že už je v Československu zase vše při starém, že se
opět plně zařadilo do nerozbomého šiku.

Nerozborné fronty
Zatímco svět sledoval s úžasem přípravy a let
Američanů k historickému přistáni na Měsíci, ne
zbylo v minulých týdnech mnoho času k sledování
situace v malém státě sovětského impéria. I lidé. v
Československu se velmi zajímali o cestu tří astro
nautů, ale sami se nedokázali odpoutat od denních
starostí, které sebou nese život v okupované zemi.
Vedle vzrůstající nespokojeností a deprese lidí
vyznačovaly se první týdny prázdnin rostoucími po
tížemi hospodářskými Už koncem minulého měsíce
přiznala Lidová demokracie, že např. v Praze “in
tenzita spotřebitelské poptávky je uspokojována v
průměru jen cca z 50%”. Pověsti o chystané měno
vé reformě sílí, i když je strana a vláda vyvracejí.
Zvláště "vysvětlivky” náměstka předsedy vlády mg.
Václava Valeše byly hodně nepřesvědčivé a zpráva
o schůzi předsednictva Ústředního výboru KSČ z
30. června říká až příliš stručně, že předsednictvo
vzalo na vědomí soubor opatření ke stabilizaci ná
rodního hospodářství navržený vládou v tomto roce.
Pracovní morálka je horší než kdykoli předtím a
za nynějších poměrů je nesnadné si představit, jak
jinak ji zvednout než zvýšeným terorem. Dobrovol
né zvýšení pracovního tempa a zájmu o výsledek
práce určitě nedokáže režim Husákův nebo Štrougalův. Nejsou také zatím žádné náznaky, že by
Moskva chtěla skutečně “investovat” do Českoslo
venska 500 až 600 miliónů dolarů, které jsou třeba
k zmodernizování zastaralých provozů.
Typickým důsledkem poměrů je snaha “utopit
žal”. Hospody jsou přeplněné a noviny přiznávají,
že se i na pivo musí stát často fronta.

Příležitostí k srdečným
stykům s Rudou armá
dou mají Češi a Slováci
doma víc než dost, ale
styky se pěstují i na
vyšší úrovni a s armáda
mi všech evropských so
cialistických států.
Tak napě. Rudé prá
vo informuje, že velitel
západního
vojenského
okruhu gen. pot. F. Šádek hostil vojenské přidělence a další ■ vysoké
důstojníky států - účast
níků Varšavské smlouvy.
Snad měl na mysli osla
vu výročí
památných
loňských manévrů, kte
ré byly úspěšnou gene
rálkou před okupačním
představením.

vensku. Tam celé vede
ní - Sádovský, Klokoč,
Colotka, A . Ťažký, L.
Abrahám, R. Harenčár
spálu s generály E. Pepichem a S.
Kodajem
navštívili sovětské vo
jenské jednotky, dislo
kované na středním Slo
vensku. Z-právy hlásí, že
se konala přehlídka čest
né jednotky a její slav
nostní pochod. Pak byla
beseda a slavnostní oběd. Sádovský měl pro
jev, v němž tlumočil
"srdečný pozdrav ústředníeh.
slovenských
orgánů s přáním dalších
úspěchů ve zdokonalo
vání ' připravenosti
na
obranu bratrských spo
jeneckých socialistických
zemí” a -dále prohlásil:

V rámci federalizace
došlo ovšem v téže do
"Nemůžeme . . připu
bě k náležitému projevu
úcty a přátelství k ru- stit oslabení přátelství a
doartnějcům i na Slo (Pokračování na str. 2)

N a schůzích Z O KSČ je zatím na některých
místech poměrně nizká účast členů. To svědčí
0 tom, že se nám nepodařilo vyvést část členů
z pasivity nebo oportunistického vyčkávání. Je
pak pochopitelné, že se vyskytují1 zjevy podlé
háni různým náladám, vlivu nepřátelské šep
tandy a že místy dochází k ztrátě perspektivy a
k dezorientaci. N a některých schůzích se vy
skytly i projqvy nesouhlasu. Je to přirozené v
situaci, v níž se naše strana a společnost nachá
zí, avšak tím spíše je nutné vyjít z obranných
pozic, otevřeně věci vysvětlit, odrazit případně
1 nepřátelskou propagandu, vnášenou do člen
ských ma s. .. Je nezbytné mít stále na vědo
mí, že strana je na začátku politického zápasu,
že tento zápas bude trvat delší dobu, a proto
je třeba rozložit síly, trpělivost i taktiku na del
ší období, abychom se vyrovnali s tím, co se
nahromadilo v řadách členstva naší strany a
v naší společnosti nejen za posledního půldru
hého roku, ale za mnohem delší období. . .
Gustav Husák, Rudé právo, 28.6. 1969

O ŘETĚZU TVOŘENÉMU LIDMI
K dyž loni v srpnu vtáhli Kusové do Prahy a ob
sadili redakce novin, rozezněly se telefony. “ P řijď te
k nám,” zvaly nás do té doby neznámé hlasy, “ náš
podnik má šikovné písařky a vlastni rozmnožovnu,
rádi pomůžeme . . . ” S vděčností vzpomínám na pra
covníky jednoho ústavu, kde jsme doslova na kole
ně dávali dohromady Mladou frontu. Ženy zůstaly
bez říkání přes čas a opisovaly na blány sloupce
novin, mužové s akademickými tituly se upatláni
od tiskařské barvy hmoždili s rozmnožovacím stro
jem. Nemluvili jsme o tom, ale spojoval nás zvláštn;
pocit bratrství ducha, něco, co v tradičně nejedno tnéim českém a slovenském národě' po celých dvacet
let pokud vím neexistovalo.
Na tuto mlčenlivou shodu vzpomínám v době, kd;v
se dovídám, kterak československé stranické a vládní
velení znamenitě zrežírovalo popularizaci posledních
plenárních zasedání Ú V KSČ. Květnová a červnová
zasedání potřela poslední zbytky lidské tváře, v níž
'mělo být komunistické vládnutí zaofoaleno, omlu
vila se zrádcům typu Koldera a Indry a naopak od
stranila poslední liberály typu Kriegla nebo Kosíka
a vyhlásilá tvrdou čistku ve straně i v národě. Bylo
■třeba, aby se to všichni dozvěděli a aby se všichni
třásli strachem. Jenomže natištěná prohlášení vlád
noucích mocipánů už dávno na národ nepůsobí.
Lidé si o vládnoucích soudruzích myslí svoje.
I vymysleli si soudruzi Husák a spol. opravdu
působivý tah. Po skončeném plenárním zasedání ÚV
odešli do Kolbenky ve Vysočanech a tam za asisten
ce televizních kamer uspořádali “besedu s dělníky” .
Shromáždili kolem patnácti set lidi, kteří je uvítal:
frenetickým potleskem a kteří jejich pohřební řeči
nad demokracií uvítali mohutným hurá. Trik se
dokonale vydařil. Národ, naslouchající u televizních
obrazovek, byl zdrcen. Je možné, říkal si každý pro
sebe, aby se našlo tolik, jedinců, kteří — ať" už z
hlouposti nebo z přesvědčení — jsou ochotni podá
vat lumpům ruce a provolávat jim slávu? Kde je
naše srpnová solidarita, kde je onen nevyslovitelný
pocit sounáležitosti a morální i politické jednoty?
■feikám si to také a málem b y se mi chtělo uvěřit,
že všechny ty obětavé -hlasy i loňského srpna byly
falešné. Jenomže poslední dobou se množí zprávy
o různých letácích a řetězových dopisech, jim iž Češi
a Slováci dávají najevo- své pravé, nenaara-nžované
přesvědčení. Co je “ řetězový dopis” jistě víte. K d y
si kolovaly -podobným způsobem návody, kterak ža
jednu -korunu dostat zpátky deset. Stačilo napsat
své jméno jako poslední do “ řetězu” , příslušný text
několikrát opsat a zaslat svým spolehlivým přáte
lům. I když osobně nejsem přítelem podobného zí
skávání peněz, podstata- celé praktiky je velmi dů
myslná. Když řetěz nikdo neporuší, obsáhne velké
množství lidí. V Československu právě nadešla doba,
kdy řetěz koluje nepřerušován, protože jeho obsah
je důležitý pro všechny. V době, kdy cenzura zne
možnila vydávání pravdivých informací v novinách
a kdy pečlivě hlídá všechny tiskárny, aby z nich
nevyšel jediný “protistátní” leták, v této době use
dají lidé k ps-acím strojům a opisují důležité proje
vy a zprávy, které by se jinak nedostaly ve všeobec
nou známost. Rozmnožovací stroje v různých továr
nách i úřadech tisknou výzvy k bojkotování oku
pantů i okupantské Husákovy vlády. Tisíce, deseti
tisíce lidí -se rukou společnou podílejí na jejich roz(Pokračování na straně 2)
Publish ed b y F. T iž *.
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Abnormální normalizace
(Pokračování se str. 1)
sý rozhodly podrobit no
vému vedení Komuni
stické strany Českoslo
venska, jiné dosud vzdo
rují nádaku a odmítají
platit příspěvky ' Revo
lučnímu
odborovému
Hnutí. Jsou to hlavně
kovodělníci, bývalé tra
dičně sociálně - demok
ratické odbory, které se
i dnes ještě odvažují
kritizovat nový režim.
Výše citovaná zpráva
shrnuje situaci v průmy
slu takto:
" I mezi
někdejšími
skalními komunisty ro
stou „pochybnosti
o
správnosti dnešního ■po
litického kurzu, a před
sednictvo Ústřední rady
odborů marně odsoudi
lo "některé odborářské
organizace”
proto, že
prý' zneužívají důvěry
pracujících tím, že je
špatně informují a pod
něcují k činům, od kte
rých se vedení odborů
distancuje.”
O všeobecné situaci a
náladě doma postačí k
informaci další citát:
. "Neklid, se šíří, a to
hlavně mezi dělníky v
továrnách. Otevřeně a
bez bázně se mluví o
tom, že neustálé zhoršo
vání hospodářské situa
ce je především zavině
no soyětskou okupací,
neboť přes všechno úřední ujišťování je vel
mi dobře známo, jak
sověty bezohledně vyu
žívají a zneužívají česko
slovenský průmysl.
Turisté ze Západu,
kteří navštívili Česko
slovensko těsně před so
větskou invazi a znovu
letos v létě, se drví, oč
ie méně zboží v obcho

dech a oč je toto zboží skos lov ensku a řekl:
dražší. Návštěvníci, do
"Opoziční, jak antásostávají na dotazy stan-•:ciahstické tak opormni.dardn.í odpověď: okupa->stícké sily,
které jsou
ce.”
vzájemně
propleteny,
Rudé právo z 8. čer přicházejí dnes v pod
vence přineslo . zajímavý statě s dvěma koncepce
článek, y němž analýzu-'; mi: jedna část ; pochopi
je. stav. československého '•la, že politicky v této
hospodářství v přitom etapě svůj zápas prohrá
né době. Jak článek z; la, že ji nevyjdou její
pera soudruha Smrčiny? sny a plány na přestav
odhaluje, "hospodářství; bu naší společnosti tak,
u nás není řízeno ani; jak si to v roce 1968 ne
podle nové soustavy ani i bo začátkem letošního
podle starého modelu.; roku představovala jako
čímž' vzniká chaotická si-j maloměšťácký odvar so
tuace” . Rudé právo byl cialismu s pluralitními,
•mělo vědět, o- ěem mlu parlamentními nebo so
ví. Smrčinův článek tak i ciálně - demokratickými
viola po "likvidacř psroti- příměsemi, s rozvratem
socíalistických sil ', ab>- komunistické strany, je 
se hospodářský
život jích pozic, rozbitím vzta
mohl. dostat do normál hu k Sovětskému svazu
ních koleji.
atd. Tato část opoziční
O tom, že vedoucí ko ho tábora začíná hlásat
munisté máji plnou hla taktiku "udržet pozice” ,
vu problémů spojených "přezimovat” ,
vyčkat
s národním' hospodář dalších příležitostí.”
stvím, svědčí i projev
"Menší
část
těchto
Gustava
Husáka
na sil, ! pokračuje dr. H u 
Pražském hradě dne 26. -sák, "však organizuje
června.
aktivní odpor nástupu
Husák sé zabýval- po naší strany a proti opat
stavením . opozice ' v Če- -řením, která se provádě-

jí. Pokouší se vytvořit
atmosféru
rezignace,
deprese a pesimismu a
snaží se tyto nálady pře
nášet do závodů, na ves
nici, mezi inteligenci a
-mládež . . .”
Ctižádostivý dr. H u 
sák shrnul situaci ..správ
ně. Úkolem jeho vlády
je povýšit abnormalitu
na normalitu, a víme,
že s tím jsou vždycky
potíže, protože lidé vět
šinou vědí, co, je a co
není normální.
Minulý týden se po
kusila skupina . mladých
lidí prorazit pohraniční
závoru v Železné Rudě
nákladním automobilem.
Pokus se nezdařil. Če
skoslovenští pohraničníci zastřelili na místě jed
noho
člověka,
dva
smrtelně zranili a zatkli
čtyři další "narušitele
hraníc” .
T e ď už je nám aspoň
jasné, co znamená ter
mín "normalizace” . Co
se stalo v Železné Rudě,
je podle sovětského mě
řítka normální a chvali
tebné.
vm

21. 7. 1969

Z L O B Í

V' Á S O Č I ?

Bolí Vá* hlava?
Noste brýle od O P T A í

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBO UR NE, (vedle kina Capitol)

8. poschodí

Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHťF
Vašim příbuzným i bé: lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

O Ř ETĚZU TVOŘENÉMU LIDMI

(Pokračování se strany 1.)
šibování. Vláda je bezmocná a může pouze ústy
Rudého práva soptit vzteky. Odpor a nenávist vět
šiny národa k nastolenému režimu je tak velký, že
potlačuje i tradiční sklony ke strachu a přikrčení.
Nastoupilo nikoliv pasivní očekávání vývoje udá
lostí, ale otevřený boj. Boj, řízený nikoliv z něja
kého “spikleneckého centra” , ale z Každé jednotlivé
domácnosti.
Proto si myslím, že nás těch pár stovek “ holdovatelů” z Kolbenky nemusí přivádět k zoufalství.
Vedení komunistické strany si samo oprávněně zou
fá nad tím, jak je dnešní dělnictvo a vůbec celý
národ nespolehlivé. Nedá se dokonce věřit ani tak
zasloužilým straníkům jako je třeba František Vodsloň, Kriegel nebo Karel Kyncl. Projevy prvních
dvou jsme již přinesli a co si o dnešní situaci v Če
skoslovensku mysli K arel Kyncl, dočtete se na stra
ně 4. Žní to poněkud .humorně, ale komunista Karel
Kyncl je pro dnešní vedení československého státu
stejným zaprodancem kapitalismu jako třeba Ferdi
nand Peroutka. Prosím pana Peroutku, jehož _si
upřímně vážím, aby se neurazil. Dávám jej do této
společnosti jen jako názornou ukázku, jak hluboký
je rozklad v šicích komunistické strany. Na mocen
ský souboj uvnitř vládnoucí strany ovšem doplácí
československý národ. Ten však už navzdory výhrůž
kám jaksi nemá chuť čekat trpně se skloněnou hla
vou třeba dalších dvacet let, až mu bude laskavě
umožněno žít svobodněji, A to je nejcennější deviza
internacionalismu loňského srpna.
Marcela Čechová

PROLETAŘSKÝ INTERNACIONALISMUS

(Pokračování se str. 1) riánských Lázní, kde se
spolupráce všech zemí seznámili s využíváním
socialistické světově sou audiovizuálních
pro
stavy. M ýlí se všichni ti. středků při výchově a
kteří si myslí, ie se jim výcviku vojsk.
podaří rozdělit naše ná
Ani Brno nezůstalo
rody . . . "
.
pozadu v projevech soli
Vojenská družba se;
darity s velkým bratr
pěstovala také v Praze.'
ským Sovětským svazem.
kde se od 23. -do 27.,
Stalo se tak na "tradič
června konalo setkáni,
ní mírové manifestaci ’
zástupců
armád států i
dne 29- června, které se
Varšavské smlouvy
zúčastnili
reprezentanti
vojenským
výcvikovým mírumilovné Rudé ar
filmům. Účastníci pak'
mády. Shromáždění, k
navštívili experimentální
němuž mluvil Černík, se
učební středisko u Ma
ovšem spontánně vyslo
vilo . "pro upevňování
přátelství a spojenectví
se Sovětským svazem v
rámci internacionálních
povinností” .
V E D O U C Í Z Á V O D PÁNSK É M Ó D Y
Internacionalismem se
Specialisté na importované košúe a obuv
dnes nazývá vše, co pro
kazuje poslušnost Mosk
vě. ' "Se
Sovětským
svazem na věčné časy”
slyší lidé v různých ob
měnách zase do omrze
ní. Rudé právo z 1. čer
vence nap-, referuje, že
president Svoboda při
pomněl tuto povinnost
při setkání s mládeží na
Hradě
těmito
slovy:
"Budoucnost své země
můžeme stavět jedině na
těsné spolupráci s dru
hými socialistickými ze
měmi, především se So
50 B O U R K E S T R E E T
větským svazem’ .
M E LB O U R N E , 3000
Namátkou
uvádíme
... -T e le fo n 662-1273
další projevy proletář-

AMERICAN
Continental Suit Co.

ského
za jeden jediný den, dne
23. června:
nizace, došlo i k změně
Z Prahy odcestovala předsedy českého Ú V
na několikadenní studij SČSP, když prof. dr. F.
ní pobyt do východní Malíř "požádal o uvol
ho Německa tříčlenná nění 1 a na jeho -místo
delegace pracovníků Ú V byl dosázen poslanec F.
KSČ a do Polska stu Bubník. Ten si hned
dijní skupina stranic pochvaloval, že "orien
kých pracovníků.
tace SČSP na politickou
Téhož dne přiletěly a kulturně výchovnou
do Prahy studijní dele činnost získává sympatie
gace Bulharské KS a naší veřejnosti” .
pětičlenná delegace. VšeJak tomu je skuteč
svazového
leninskáh o
ně se sympatiemi k . okomunistického
svazu
■kupantům
dokazuj i
mládeže.
soukromé zprávy o ig
Sovětizajce
proniká
norování všeho, co při
ovšem do všech oborů.
chází ze Sovětského sva
Tak se dovídáme z čs.
zu, o téměř prázdných
tisku,
že "v současné
učebnách- "lidových kur
době zahájila svou čin
zů ruštiny” , o stranění
nost ekonomická sekce
se jakéhokoli
styku s
Klubu přátel sověts.cé
občany z SSSR atd.
vědy a kultury, jejíž
Mnohé o "prosovětčinnost je zaměřena na
praktických
poznatcích ských sympatiích” však
Sovětského svazu
při prozradilo i Rudé právo,
budování
socialismu- když 26. 6. vedle zpráv
Pravdivá
interpretace 0 velkém přátelství čs.
těchto
zkušeností má lidu k .SSSR uveřejnilo
značný význam i pro na 1 tři dopisy, vyjadřující
současných
ši čs. hospodářskou pra "složitost
xi ’. Jako by nebylo poměrů ’.
První dopis obsahuje'
dost potíží s dosavadní
čs. hospodářskou praxi! stížnost na učitele, kteří'
Svoji
bývalou
rob jsou zřejmě ve své pře
hraje opět Společnost vážné většině antisovětčs. - sovětského přátel ského smýšlení, takže
ství. Po rezignaci Fier- "soudruzi učitelé, kteří
lingera na funkci fede se neztotožňují s meto
(většiny),
jsou
rálního předsedy otga- dami

nejčastěji umlčováni, na
aktivech učitelů se proti
nim brojí a už vůbec
není žádná míra toleran
ce k názorům ’ . Pisatel
uvedl . řadu konkrétních
protisovětskýcb výroků
a činů
učitelů, jako
např. tuto příhodu:
". . . Soudružka
uči
telka se nás ve třídě pta
la, kdo by chtěl z nás
jít uvítat .Rusáky. Já s
Zdeněk jsme již byli
oblečeni a ona nám ří
kala: "Borisi a Zdeňku,
styďte se!” Ostatní děti
se nám smály.” Dopis
podepsal člen předsed
nictva O V KSČ Cheb
soudr. I. Šarman,.
Druhý dopis; protestu
je proti glorifikaci smrt;
Jana Paiacha sbírkou na
jeho pomník a ostře kri
tizuje učitelky, 'které prý
zesměšňují děti, jež ne
přispívají, a jiné, které
vyprávějí
hrůzostrašné
historky o "okupantech” .
Pisatel tohoto
dopisu
nechtěl být jmenován,
poněvadž se prý boji
následků v neprospěch
jeho dětí.
Třetí dopis je od 12letého
chlapce, který,
je-li dopis pravý, je zu
řivým nepřítelem Sovět
ského svazu.
FE/-sv-

HLAS
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE

Přátelé z Československa píší

Můžeme to chápat ?

lg letos. ... opět v pracovní
— ČTK oznámila. 1. 7., že ,-i důvody; hOspědářské.
Zvláštní'' senátáměst- pobyt ,-1.200; čs. studentek
celé vedení KSČ : v -'Se-,
veročeském kraji rezig ského soudu v ;',Praze (plně v prázdnmbvých; ; íáijo-"
Austrálie, Amerika či :Afrika jsou vzdáleny domovu nejen zeměpisně, ale
novalo a noví funkcioná- rehabilitoval 9 církevních rech fy. Butíin ve Velké
■ři byli jmenováni Štrou- hodnostářů, -kteří byli 2. Británii, avšak česká vlá i myšlením a cítěním. A ť chceme či nechceme, přizpůsobujeme se, naso
galovým byrem. Kraj - prosince ’ 1950, odsouzeni da tuto •akci na zasedání myšlení se mění a bude se měnit. Mění se ovšem i myšleni těch, kteří zů
ským předsedou KSČ- se k desetiletému až .doživot 25. červná zastavila, .pro
stali- doma. Cenzura a ■strach, který se snaží naočkovat noví vůdcové, nás
stal A. Krček. Příští .den nímu žaláři. Bylo. proká tože prý loni’ “ byly kriti
že se nedopustili zovány vážné nedostatky mají izolovat od přátel doma, mají dosáhnout toho, aby se časem prohlou
hlásila Č TK změny v dal záno,
zabezpečení
pracov bila mezi naším a domácím myšlením propast téměř nepřekonatelná. Jeden
žádného trestného činu. v
ších krajích.
Jsou to: světící • biskup ních. sociálních, ubytova přítel mi napsal: "A ž začneš dostávat dopisy jen o počasí a podobných vě
— Velitel pražské krimi
ThDr. Stan. Zela, . opat cích a hygienických pod
nální policie oznámil 4.
Jan Opasek,
kanovník mínek” . Ve skutečnosti cech, nediv se. Bojím se, (že to bude jediné, co Ti budu moci napsat, budu-li
7., že mezi 26. a 28. červ
ThDr. Jar. KuIaČ, první jde o obavu, že by se chtít, abys můj dopis dostal.’’
nem
bylo v -Praze za sekretář
arcibiskupství mnoho účastnic prázdni
Naše informovanost o pojítkem. Aspoň zatím. sledky jsou tak katastro
drženo 384 mužů a 107 ThDr. Jan Bouk-al, řehol nového pobytu z V. B ri
žen, kteří žili jako paradění v Československu A ť v náznacích či ne fální, absurdní - myslím
ní kněz V. Mrtvý, a in tánie nevrátilo. .
siti bez stálého zaměstná memoriam
opat ThDr. — Slovenské vydání Ru může být -téměř úplná zakrytě psané, stávaji se pro další generaci - pro
ní. Část z nich byla pře Stan. Jarolúnek, prelát dého práva bylo zrušeno.
a
dokonalá,
máme-ii střípky mozajky, která tože situace teď, .namou
dána soudu, část dostala
arcijáhen ThDr, Josef Či- Na Slovensko se zečalo ovšem o informace zá nám umožňuje nahléd duši, vypadá daleko hů
pokutu.
hák a papežský prelát dopravovat letecky české
jem- V mnoha pnpa- nout za kulisu, stavěnou ře, než za starýho N o— V neděli 6. července ThDr. O. Švec.
vydání z Prahy.
se v Praze opět vynořilo — Ústředním
ředitelem — V Malých Svatoňovi- dech můžeme vědět do režimem před skutečnou votnýho. A to je snad
velké množtvi letáků po- Čs. rozhlasu byl jmeno cích, rodišti Karla čap konce víc o spodních situací
a
skutečným nej absurdnější. ’ ’
depsaných “ Studentským ván inž. Bohuslav Chňou- ka, bylo 29. června slav
Z
dopisu
Zlletého
proudech,
soupeření smýšlením -lidí doma.
výborem na ochranu po pék,
když byl předtím nostně odhaleno bronzo
chlapce:
Vybrali
jsme
úryvky
vůdců
a
projevech
od
lednové politiky” . Tyto “na vlastní
žádost” z vé sousoší bratří Čapků,
"Víš, co je to za zrád
letáky vyzývají straníky, fuhkcé uvolněn O. Zá- dílo prof. J. Malejovské- poru. než naši přátelé ze soukromých dopisů
aby se bránili dogmati vodský.
h-o. Hlavní náklady n3 doma.
psaných vesměs v červnu nost, když všichni i-zažili
kům proti zavádění nede
srpen a nyní jako by
— Na domě místní sku vybudování sousoší kryla ! Potvrzení této skuteč- tohoto roku.
mokratických metod upiny 6s. červeného kříže národní sbírka, která vy jnosň lze snadno najít v
#
*
V
neexistoval? Já si pře
vniťř strany.
v Lánech byla odhalena nesla 350.000 Kčs.
stávám říkat, že je to
Tak
19leté
děvče
píše:
čs.
novinách.
A
le
co
si
(Tisk. služ. Ú. Čs. Orlaj 22. června pamětní' deska — Na slavnostním zasedá
". . . Situace je teď realita. Podle mého by
tam lidé opravdu mysli,
PhDr.
A
lici
Masarykové..
ní
umělecké
rady
Akade
— V rámci České akade
— Rudé právo kritizova mie muzických umění v jak cítí. v nich nelze na daleko horší, než se vů navíc mohla být taková,
mie. věd byl. utvořen no 1
vý ústav,
politologický, lo 5. července mdboráře, Praze dme 1. července by lézt- A tak, co víme o bec-dalo čekat, horší než jakou bychom jí my sa
a jeho vedením byl po- kteří se staví na obraiiu lo vyhlášeno zřízení na tom. jak lidé doma sku za okupace (je to nazý mi chtěli mít, ale vše se
Kriegl prý dace Hugo Haase k pod
. věřen bývalý ministr za dr. Kriegla.
naší vůli.
tečně cítí, jak reaguji váno druhou, totální o- děje proti
hraničí prof. dr. Jiří Há má “temnou minulost” . poře. .nadaných studentů
Chceme
my
vůbec něMěl.
prý
dokonce
velkého
AMU. Rozhodla . o .. tom na ono obrovské zk!a- kupací) a množi začína
jek. Přece jen se tedy
ochránce
v
presidentu vdova po Hugo Haasovi ’ mán.í velkých i malých jí. mít úvahy - i mě to CO.O . • •>.»
pro něho našla práce!
Bibina. Haásová. Správ
— Předsednictvo ; ÚV Novotném.
Názor staré paní je
mise Národní cem nadace byl ustano nadějí z loňského roku? už napadlo - jestli to
KSČ jmenovalo, rektorem — Stálá
Snad jen soukromé do vlastně nebyla blbost - vyrovnanější:
fronty
.osvobození
jižního
ven
A.
M.
Brousil.
Vysoké školy politické
FEI/HD pisy jsou spolehlivým ten .tzv. leden. Totiž dů (Pokračování na st-r. .9)
ŮV KSČ PhDr. Jana F o j Vietnamu v Praze byla
tíka.
i " ® přeměněna na velvysla
nectví “prozatímní revo
— Krajský soud v Praže luční vlády Jihovietnamplně rehabilitoval bývalé- ské republiky” .
. ho vrchního odborového
— Inž. Frant.
Dvorský
radu v ministerstvu, in 
byl jmenován velvyslanformací dr. Frant. Kara
V Prešove sa v dňocfa 12. — 16. jňsa 1969
cem.v Maďarsku, kde v y 
nacionálnu povinnost7, takrečeno v zastúpení
se, který byl •významným
střídal inž. J. Puěíka.
konali
oslavy
50.
výročia
vyblisenia
ttr.
S
l
oven
českej
a slovenskej robotníckej triedy, nastolit’
činovníkem Čs. strany, li
skej republiky rád (SRR), ktorá v-nůfcla pod
djktatúru proletariátu bez ohťadu na to, či s
dové. Karas byl 1. dub — JUDr. Zdeněk Trhlík
na 1955 odsouzen z poli byl jmenován náměstkem
záštitou Maďarskej republiky rád (M R 8 ) a jej
tým podstatná část7 českého a slovenského rotických. důvodů na 16 leť ministra zahraničních v ě 
vodcu Bélu Kuna, no trvala iba 3 tjidne. '"Keď
hotnktva súhlasí alebo nie, tým vytvořila prvý
cí.
vězení a 17. ledna 1957
sa
30.-tym
júnom
1919
sriahla
maďarská-Cérprecedent pre neskoršie viackrát sa opakujúce
zemřel na následky věz — Zvláštní senát krajské
vená armáda zo slovenského územia" — rtapí- případy nemarxistického "substitucionalizmu” .
nění..
ho soudu v Praze rehabi-.
sal Eud ze 14. juna — "museli s šou zatekaf
Bola to chyba, pretože komimisti by nemalí býť
— Do konce dubna bylo litoval bývalého gen. ře
v ČSR ve všech formách ditele Národní banky dr.
aj vodcovia SSR.” N a prešovských oslavách sa zastáncaxni násilného vývozu ravolúcie.’’ (Eud,
(in mernovýstavby
dokončen 3 L. Chmelu
řečníci sice snažili vysveriiť "dějinný význam
14. júna).
5.552 bytů, což je 8.5% riam) a jeho bývalého
tohto
prvého
pokusu
nášho
proletaiiáite
ufitroN a oslavách v Prešove sa zúčastnila stranická
náměstka
J.
Olivu.
Oba
z ročního úkolu. Přitom
riť stát bez vykorisťovania. národnosesého ůa vládna delegáda vedená predsedom vlády
bezmála 45% bylo posta byli odsouzeni v r. 1955
veno svépomocnými for k 8 a. 6 letům vězení, pro
tlaku a dobyvačných vojen"’, ale nemalí zřej ase Slovenskej socialisdckej republiky Colotkom.
mami. V Praze bylo do tože “od. r. 1945 upevňo
1’ahkú úlohu. O jednom protiřečení sa zmámi
Prřtomní bolí tiež podpredseda federálnej vLákončeno pouze 110 bytů, vali pozice kapitalistic
li
RoEnícke
noviny
z
10.
júna,
kedf
v
článlm
itfy
Karol Laco, předseda Českej socialistickej
kých
živlů
uvolňováním
z nichž ani jeden' staveb"Svedok žívej historie"7 o interview s Tjýítdým republiky Ráži, předseda Českej národnej rady
vkladů, při
. nimi organizacemi,....Prá.- vázaných
ce píše, že to podobně čemž zamítali uvolňování
Pudovým komisárom vnútra SRR"* jozefem
Císař, a ďalší predstavitelia politického a ve
vypadá i v Brně,
,,« , vkladů , lidem , sociálně
,Slukom citovali jeho výrok, že" "maďarská čerřejného života. Ďalej sa dostavili sovietski a maslabým”-.
Oliva
vypovídal,
— V letošním roce odešlo
. ívená armáda nebola, ziaT, citlivá v riešem náďarskí diplomatická zástupcovia v CSSR, deíez
českého!
pohíaničf jakým způsobem, se kbrodnostnej otázky a na obsadenom území vzty- gácie Zakarpatské} oblasti Ukrajinskej repub
množství osob německé ftaly výslechy! v Ruzyni.
čovala maďarská zástavu”.
liky SSR, župy Borsód z Maďarska a družebnénárodnosti. Německý po a svědci potvrdili, že
slanec České, národní ra oba vedoucí zaměstnanci
ho Rzeszówa. v Pol sku. ako i delegácia z NymOslavám predcházaLa v Prešove zaoatfcoaa
dy Walter VPivěrka měl (Národní banky,áfcdržoyahrnka, rodiska "předsedu vlády SRR” Antoní
li.tehdy
plně
platné
před
projev, v němž -řekl mj.,
nája dvojdňqvá vedecká konferencia za áčana Janouška.
že z Hnědouhelných, dolů. pisy, Spuď pak obžalobu
,,sti maďarských historikov, na ktorej sa však
•a kriketáren Sokolov ode a-.rozsudek z r. 1955 zru
V o svojom prejave na manifestačnom zhropřítomní po "rušnej diskusii” nakoniec "neyešla v poslední době z šil.
mzždem 15- júna předseda slovenskej (vlády
deli
dohodnut’,
ako
sa
majú
dívať
na
SRR
po
3.000 pracovníků němec — Na schůzi Slovenské
Cokjtka o. L zdůraznil, že "Komunistická stra
ké národnosti již'p o lovič národní rády v Bratisla
50-ich rokoch’’. (Eud,- 14. júna). Zostal teda
na Československa bola vždy věrná zásadám
vykonal
ka do Západního Němec vě dne 27. 6.
zatial’ "dějinný význam7' tejto události medzi
ka a že podobně to í v y  Alexandr Dubček přede-;
proletárskeho intemaaonalizmu. Vždy mala na
komunistickými historikmi nevyjasněný. Pod!7a
padá i v podnicích Sklo psaný slib. - jako poslanec
zřeteli základné záujmy medzinárodného komu
jednoho z diskutérov — prof. dr. Martina VieUnion Oloví a Nové Sedl SNR. V téže schůzi byt
nistického
a robotníckeho hnutia, ktorého je
lo, Metalis Nejdek a v zá projednán návrh, zákona
tora z Univerzity Komenského — "hlavni pří
pevnou, organickou súčasťou. Naše miesto je v
vodech v Albertameeh a SNR, dle , něhož. se dněni
čina neúspěchu Slovensfcej republiky rád tkvě
spoločenstve socialistických krajin. . . . Preto
Horní Blatné. Jen. v uhlí 30. června 1969 ústavně
la Iv tom, že sa ignorovali organické vývojové
představuje tento odchod ruší krajské zřízení a zů
pojdeme cestou trpezlivého prekonávania nedo
zákony spoločnosti, že sa mechanicky presadzoletos ztrátu 450.000 tun stává v platnosti dosa
rozumění, ktoré medzi námi a našimi socialistic
a přes 1,5 mil. tun v r. vadních 37 okresů. Schů
vali myšlienky proletárskej revolučnej moci a kými spojencami vzniklí, cestou upevňovania
1970. V roce 1968 nastal ze též zvolila J. Štencla
přeskočili vývojové etapy, čo sa priečilo základ nášho priateTstva a spojenectva, v ktorom visilný pokles žádostí o předsedou
Nej vyššího
ným myšlienkam marxizmu . . . Tým, že maďar k díme významnú záruku nášho mierového socia
vystěhování, ale dnes prý kontrolního úřadu ŠSR.
opět roste. K politické — Česká studentská ce
ská Červená armáda považovala za svoju inter- listického života.”
FEI
mu důvodu dnes přibyly stovní služba organizova-

Neslavné výročie
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Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topeni
všeho druhu, přikrývky atd.

W A R T A H O M E SUPPLIES
210-212 Barkly St., Footscray, Vic.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

Kukátko do Č SSR
B I L A N C E C E S T O V N ÍH O R U C H U
V e společné schůzi ziahraničních výborů S L a S N
F S konstatoval m inistr obchodu P Č S R M . Kohoutek
26. června, že Československo m á výjim ečně dobré
podm ínky pro rozvoj cestovního ruchu, avšak těch
to podmínek zdaleka n evy u žívá m e. . . V r. 1963 (od
kdy sp v zahraniční turistice datuje zásadní obrat)
navštívilo Č SSR tém ěř 1,3 mil. zahraničních návštěv
níků, z toho 1,1 mil. ze socialistických zemí. V r.
1967 k nám přijelo však už přes 4,6 mil. návštěvní
ků, mezi nim iž bylo 3,8 mil. ze soc. zemí. Pok ud
jd e o devizový příjem : v r. 1963 přinesl turistický
ruch 53 m il, devizových Kčs, v r. 1967 už 163 m il
K č s . . . V r. 1968 by ly výsledky zahraničního cestov
ního ruchu poznamenány m im ořádným i událostm i
O d ledna do července navštívilo republiku 2,720.900
zahraničních turistů, z toho 2,190.000 ze socialistic
kých Zemi. T o slibovalo celoroční výsledek 6 mil.
návštěvníků. Celkový výsledek však b y l jen 4,200.000.
N epříznivá situace. . . nebyla
překonána
ani
v
prvních měsících roku 1969, kdy b y l zaznamenán
pokles návštěvníků jak z kapitalistických, tak zejm é
na ze soc. zemí . , , Podporujem e též snahu rozšiřo
vat bezvízové styky, a to i s kapitalistickými země
mi, u nichž jsou pro to předpoklady. Jedná se také
o bezvízový styk turistický se SSSR. Pokud jd e o
výjezdy našich občanů na Západ, jediným om ezu
jícím faktorem jé stav devizového hospodářství___
Rudé právo, 27. června 1969
NEDOSTATEK U H LÍ TR VÁ
Pouze z 80% k ry jí potvrzené dodávky potřebu
uhlí v Severom oravském k raji pro letošní rok. P ř e d 
pokládá se, že pro topnou sezónu bude chybět přes
350.000 tun uhelných paliv. N ejvětší disproporce se
p ro jev u jí u hnědého uhlí. Obchodní závod S H D o d 
m ítá jednat o zvýšení dodávek. P ř i květnovém p ro
jedn ávání hospodářských sm luv na letošní rok p ři
šel dokonce s návrhem dodat o 47.000 tun m éně než
přislíbil.
L id o v á demokracie, 26. června 1969
PROTI
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Další leták z Československa

Karel Kyncl o Husákovi
__ Pokusy s obcházením cenzurních opatření pokoutním rozmnožováním projevů známějších mluv
čích opozice, rezolucí a výzev odborových a stranických organizací, anonymních letáků atd. v Če
skoslovensku dále sílí. Z těchto pramenů jsme už přetiskli projev dr. F. Kriegla na zasedání Ú V
KSČ a prohlášení Koordinačního výboru tvůrčích svazů (H D č. 13) a zmínili jsme se o propa
gaci "Dne hanby SSSR-’ na 21. srpen tr. (č. 14). Z letáků, které došly později, přetiskujeme dnes
(zkrácený) projev Karla Kyncla na schůzi městského výboru KSČ v Praze dne 2. čeuvna tr., v němž
Kyncl reaguje na zasedání Ú V KSČ a na schůzi ve vysočanském závodě ČKD dne 31. 5.
Kyncl je známý novinář, který byl do roku 1967 korespondentem Čs. rozhlasu v New Yorku a
loni byl populárním rozhlasovým a televizním ko mentátorem. Jak sám prohlásil, je členem KSČ
od svého 18. roku. Po pročtení Kynclořva projevu (kterému byl přítomen i Gustav Husák) se nabí
zí okamžitě otázka: posuzují-li takto své souvěrce komunisté, co si pak o těchto "vedoucích stát
nicích” asi myslí ostatní lidé, nekomunisté?
PROJEV K. K YNCLA: ně a lacino charakterizo
vat nesmírně složitý a od
" . . . Některá fakta o
srpna vysloveně defor
květnovém zasedání ÚV,
movaný vývoj.
KSČ a jak jim máme
Bylo pro mne, neuvě
rozumět nám velice vý
mluvně vysvětlil první řitelné, že vysoce vzdě
tajemník Ú V KSČ na laný marxista může tak
aktřvu stranických funk klidně a bez mrknutí oka
cionářů Prahy 9 v závo přejít takové "maličko
dě Č KD Praha, který' se sti’ jako je například
konal v témže sále, kde odpověď ústředního vý
došlo před devíti měsí boru naší strany na zná
ci k údajně nelegálnímu mý varšavský dopis z
loňského července. O d
íX IV . sjezdu strany,
j Soudruh Husák mlu- pověď, pro kterou mi
ivil - jak to charakterizo mochodem. sám hlasoval.
val soudruh Matějka, Bylo pro mne neuvěři
když mu děkoval za je telné, že se po deseti
ho projev - "řečí květ měsících může tak z
gruntu a bezvýhradně
nového pléna’’ .
právě za teze
Jaká je tedy řeč květ postavit
nového pléna v zrcadle onoho varšavského do
projevu soudruha první- pisu, s nimiž před de
J»o tajemníka?
Husák seti měsíci zásadně ne
provedl v ČKD Praha souhlasil.

votní stranickou práci
soudruhů Kriegla, Vodsloně, Šiká - a doslova
jsem se otřásl, když se
s. Husák snížil k té ne
chutné
slovní
hříčce
"krieglování - kráglování” . Copak si neuvědo
mil, že dostat se na tu
to pavlačovou platformu
je nedůstojně a nízké?
Copak si soudruh Husák
neuvědomil,
že
jeho
vlastní příjmení je na
nejvýš vhodné na tak
ubohé slovní hříčky?
A le formu je konec
konců jenom věcí osob
ního vkusu, taktu a civilizovanosti.
Daleko
povážlivější je obsah,
daleko důležitější je to,
co řekl soudruh Husák
o práci těchto soudru
hů. Pro zhodnocení je 
jich - opakuji: celoživot
ní stranické a odborné
práce měl pouze vtípky
a povýšenost.

žíváme, vykázat. Bohu
žel to nebude poprvé.
Ostatně ještě loni v led
nu představoval takovou
kladnou hodnotu po le
tech perzekuce sám sou
druh Husák.
To, co jsem právě
řekl, v sobě obsahuje
vzpomínku na padesátá
léta - připomínku páde-,
sátých let. Soudruh H u 
sák to se záviděníhodným nedbáním faktů označil za pouhou pani
ku. Prohlásil dokonce,
že prý u nás dosud ne
byl jeden jediný člověk
z politických
důvodů
zatčen nebo přemístěn
na jinou práci.
Je pravda, že d o s u d
nebyl nikdo zatčen. Ale
■tvrdí-li soudruh Husák,
že nikdo nebyl z politic
kých důvodů přemístěn
na jinou práci, tak už to
není jenom nedbání fak
tů, je to vyslovená ne
pravda. Každý z nás,
kteří tu sedíme, může
přece posloužit kratším
nebo delším seznamem
lidí, kteří z vysloveně
politických důvodů na
jinou práci přemístěni
býlí. Ten seznam by
mohl začít třeba profe
sorem Hájkem nebo Jo(PokraČování na str. 8)

S O L ID A R IT Ě D Ě L N ÍK Ů
SE S T U D E N T Y
rozbor krisové situace
Jímala mne hrůza, že
Předsednictvo M V K S Č v Praze 25. června věno
■nebo
lépe
řečeno
krisomocenský
zásah ze srp
v alo pozornost pokusům vyvolat na rozhodujících
situací,
kterými na minulého roku, o
závodech obvodů P rah a 9, 4 a 8 protestní stávku vých
proti zákazu činnosti Svazu vysokoškolského stu prochází naše strana v němž každé
malé dítě
dentstva. Odsoudilo tyto “pokusy samozvaných o rga posledních létech a ze
Některé z vyloučených,
ví, že je jedním ze zá
nizátorů na závodech, kteří se v rozporu s jasným i
jména
v
posledních
mě
soudruhů
dobře znám.
kladních
důvodů
krizové
stanovisky představitelů vyšších odborových o rgá
Poslouchal jsem situace v této zemi i v Dovolte, abych zde onů, celozávodních výborů K S Č a vedení závodů p o  sících.
kusili zneužít nedostatečné informovanosti p racu jí a nevěřil svým uším. Jí této
straně - soudruh tevřeně konstatoval, že
cích k vyvolán í neklidu a poškození úsilí strany o mala mne hrůza, že vy Husák
přešel krátkou přijde doba, kdy tito vy
konsolidaci politické i hospodářské situace".
soce
vzdělaný
marxista
poznámkou
o nedoro loučení soudruzi budou
Svobodné slovo, 26. června 1969
■ jak
charakterizoval zumění.
Jímala
mne jednou z mála hodnot,
T E L E F O N IZ A C E V Á Z N E
K e konci minulého roku zůstalo v ČSR n evyří soudruha Husáka v hol- hrůza, když jsem slyšel, kterými se naše
strana
zeno 121.146 žádostí o telefon, z toho na území P r a  dovaci části svého pro
jak soudruh Husák po bude moci před soudnou
hy 58.685. Předpok ládá se zvýšení hustoty telefon
jevu soudruh Černík - výšeně
a velkopansky a soudící veřejnosti za
ních stanic na sto obyvatel ze 14.6 stanice v r. 1970
celoži období, které právě pro
na 18.6 v r. 1975. P ři tomto tempu rozvoje telefoni muže tak mělce, povrch charakterizoval
zace b y však ČSSR — podle předložených podkladů
— nepostoupilo ze svého 18. místa ve světovém srov
nání. V současné době je kritická situace také v
meziměstském telefonním styku, kde lze m nohá spo
jen í uskutečnit až po několikahodinovém ček án í___
B ez ústřední telekomunikační budovy v Praze ne
m ůže být provedena
automatizace meziměstského
telefonního, telegrafního a dálnopisného s ty k u . . .
Předpokládá se, že stavba budovy bude zahájena v
r. 1971 a dokončena v r. 1977, Telefonní ústředna v
Praze m á být napojena na mezikontinentální s íť
a celkové ztráty z mezinárodního provozu, které by
vznikly, kdyby nebyla včas vybudována, b y činily
dva’ m ilióny devizových korun.
M la d á fronta, 27. června 1969
A U T O B A Z A R PO K R AČUJE
Autobazar, prodejní výstava ojetých osobních auto
m obilů podniku K L E N O T Y , vstupuje pro velký zá- i
jem dneškem do nové fáze. Od 11. do 22. června j i 1
navštívilo v P K O J F na 300.000 osob. Prodalo se už
90 vozů za 5 mil. K čs a na další zájemce se nedo
stalo, hlavně na ty, kteří chtěli Fiat 600 D , Trabant,
embéčko a jiné m álo- a středolitrážní automobily. —
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též domácí jaternice, jelítka,
O d 20. května, kdy spořitelny přestaly půjčovat na
koupi ojetých vozidel, poklesl rapidně zájem o -auto
Velký výběr.
m obily vyráběné v kapitalistických zemích. K “le 
žákům” patří od začátku např. M ercedes 220 S za
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
150.000 Kčs, stejně jako Opel A d m irál za 165.000.
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Ceny zůstaly nedotčeny i poté, co 16. června zavedla
Telefon: 86-7178
Mototechna volný prodej některých autom obilů. . .
Práce, 23. června 1969-

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUICHHtS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. ltd.
326 High Street, Kew, Víc.

sekaná a drůbež
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Uznaná ” rozrůzněnost“
F E R D IN A N D PE R O U T K A
Velbloud prý je kůň, jak ho po dlouhém jednání navrhl komitét. Roku 1960 Nikita Chruščov
pojal ideu, aby konference všech komunistických stran odsoudila, snad i z komunistického hnutí
vyvrhla Čínu a tak potvrdila, že sovětské Rusko je jediné centrum a jediný vůdce světového ko
munismu. Po devět let — s určitými přestávkami — scházely se komitéty a radily se. Jakási kon
ference komunistických stran, podobná původnímu úmyslu, se nedávno sešla v Moskvě, pojedna
la o některých otázkách a o jiných rozhodla, že o nich nemá být pojednáváno. Sovětská tisková
:kancelář Tass vydala ve zkráceném vydání dokument, který byl na konferenci přijat. Z dokumen
tu vychází najevo, ,že původní inspirace — soudit a odsoudit Čínu — se někde ztratila. Také vy
chází najevo částečná resigňačc sovětů na věc, která jim tak dlouho byla drahá. V textu se praví:
" V týto době neexistuje vedoucí centrum mezinárodního komunismu.”
Není tomu dávno, co sovětský komunista by si byl spíše ukousl jazyk, než aby vyslovil něco
takového. Sověty sotva usilovaly po devět let o svolání konference proto, ze chtěly před ní vyslo
vit tuto resignaci.
N a začátku konferen
ce Brežněv a Gomulka
vehementně , promluvili
o nebezpečí, jež meziná
rodnímu
komunismu
hrozí z Číny, jako . loni
touto dobou vehement
ně mluvili o nebezpečí,
jež komunismů hrozí z
Československa. Jen zá
věr- byl jiný: Brežněv a
Gomulka nenavrhli invasi do Číny.
Princip
"omezené
suverenity’’
platí jen pro menší,
slabší sousedy Ruska.
Jak konference po
kračovala, ještě jiní pro
mluvili o Číně, ale ob
jevilo se, že kdo chce,
mluví proti Číně, a kdo
nechce, nemluví proti
ní. Takový nepořádek
nebyl
v komunistické
internacionále od dob
Ťrockého.
Mnozí evropští dele
gáti se vyslovili
proti
původnímu úmyslu Vy-,
slovně odsoudit Čínu.
Jsou daleko toho, aby
milovali Čínu. nemají
proč ji milovat. A le do
spěli k tomu, že poklá
dají za výhodnější, jestli
že
neexistuje
jediné
'centrum. Tím nebo oním
způsobem poznali tíhu
jediného centra. Patrně
právem věří, že budou
mít větší volnost pohy
bu ve zmatku mezi dvě
ma centry.
Jejich oposice donuti
la konferenci,
a!by ve
svém konečném prohlá
šení
výslovně
uznala
vzrůstající
"rozrůzně
nost” uvnitř komunistic
kého hnutí. Stalo se tak

na, mezinárodní komuni hlas k deklaraci za tu
stické konferenci poprvé. cenu, že z ní vyloučily
V minulém desítiletí li "souzení a odsouzení”
dé ještě byli popravová- Číny a za tu druhou ce
ni pro ''rozrůzněnost’’ . nu, že se zřekly úmyslu
Na Československu za vtělit do deklarace otím spočinulo sovětské spravedinění invase do
centrum' nej tíže. Česko Československa.
slovensko není velká ze
Věci se dosti změnily
mě a je mu třeba, aby od té doby, kdy Stalin
jeho kausa vždy byla mohl po pravdě říci: za
součástí hnutí světové hraniční
komunistické
ho. Nyní hnutí pro ne strany jsou prodloužená
závislost
vniklo i za ruka sovětské zahraniční
dlouho pevně uzavřené politiky.
dveře komunistické in
Na
Československu
ternacionály.
spočívá sovětská ruka,
Jestliže jedno centrum ale je to na půl oslabená
už neexistuje, co existu ruka.
Není
oslabena,
je? Na moskevské kon jestliže se díváme na věc
ferenci se ukázaly ob tak, že do Českosloven
rysy toho. Z e stanoviska ska vpadl ruský stá*-.
komunistických
stran Moc ruského státu je
bylo snadno poznat, kte nad pochyby. A le ruka
ré strany jsou ve fysic je oslabena, jestliže jde
ké blízkosti Ruska a kte o nárok sovětů, že vpad
ré ve fysické blízkosti ly do
Československa
Číny. Češi a Slováci vy jménem komunismu.
světlují si svou geogra
Události na konferen
fickou polohou věci, jež ci prozrazují, že místo
se jim dějí. Také v Asii aby se představila v
existuje vliv geografické starém zkamenělém sta
polohy a asijské komu vu, byla zachvácena v ý 
nistické strany,
které vojem. Sověty ovšem vi
jsou Číně nejblíže, pro dí nerady tento vývoj,
stě ignorovaly moskev neboť jim bere mnoho
skou konferenci.
z toho, co měly. A le bez
Ukázalo se, že zhruba ohledu na sovětskou li
existují tři komunistické bost nebo nelibost nako
bloky: evropský, asijský nec rozhodne, do jaké
a latinsko - americký. míry jsou sověty schop
Evropský blok je roz ny vývoji odporovat ne
štěpen v otázce nezávi vojáky - toho jsou vel
slosti a tak přispívá k mi schopny - nýbrž du
další "rozrůzněnosti” .
chovně.
Sověty si představo
Přehlédněme
jejich
valy jinak text deklara duchovní zbraně, jak se
ce, než jak na konec vy jeví v konečném, těžko
šel z porady nějakého získaném textu deklara
komitétu. Dostaly sou ce. Je tu jedna zbraň.

kterou; ovšem nelze po
kládat
za
duchovní.
Deklarace, jak ji sovět
ská tisková
agentura
předložila světu, mluví
o všem možném mimo
o sociálních a hospodář
ských poměrech v ko
munistických zemích.
Deklarace hojně mlu
ví o Vietnamu, Israeli,
Nigérii, také o Portugal
sku, ale není v ní nic o
tom, jak tradiční komu
nismus hodlá čelit prob
lémům nové doby. Kaž
dý si může spočítat, že
by z deklarr.ee nezbylo
nic, kdyby z ní bylo vy
loučeno thema Vietnam.
Nikita Chruščov kdysi
prohlásil,
že
existují
problémy, o nichž klasi
kové komunismu neměli
ani tušení. Místo, aby se
do
toho
zahloubali,
dnešní nekiasikové k o 
munismu
věří
nebo
předstírají věřit, že kaž
dý problém je vyjasněn
a každá debata rozhod
nuta, jestliže jedna stra
na prostě prohlásí: my
jsme
marxisti - nebo:
my se držíme zásad
marx - leninismu. Počí
nají si, jako kdyby kde
si existoval marxismus
vytesaný z žuly.
Je tu nárok sovětů, že
ony jednají s dějinami
a utvářejí je podle zá
sad marxismu. Nevyhnu
telná otázka
přichází:
kterého z četných mar
xismů?
Byla Marxova doktrí
na, ale byl také Marxův
výrok "Já nejsem mar
xista” , který nemůže být
vyložen jinak než jako
nedůvěra k epigonům.
[O B Á V Á T E s e p o ž á r u ? ú r a z u ? n e z a j i š t ě n é h o s t á ř í ? Friedrich Engels byl ce
[Pojištění domů, bytového zařízení, automobilů, povinného ručení, založivotním spolupracov
[městnanců, obchodů a továren, jakož i pojištění penzijní, životní, úrazové níkem Marxovým, mar
xismus je jejich společ
a nemocenské
odborně provedou
né dílo. Po Marxově
smrti Engels podal svou
interpretaci marxismu á
sověty nemohou s ní po
čít mnoho jiného než ji
Insurance Brokers
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic. 3189
umlčovat.
;
Použijte našich služeb! Porady podáme nezávazně.
Engels, v němž přeži
la původní marxistická
Volejte česky nebo slovenský tel, (M elb.) 95-242.1

R. C. Kugler & Associates

(Pokračování na str. 6)
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Potřebujete peníze?
CHCETE IN V E S T O V A T ?
Ve všech finančních otázkách Vám odborně poradí

J. Kadaně
F. A. I. S. B., Finance Broker

4. Wilkinson St., East BurwooJ. Vic., 3151
Proč odkládat na později?
Volejte , dnes o důvěrný rozhovor tel. 232-5574.

Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
61 W ardale Rd., Springvale Sth,, Víc., 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

Mužik skončil v SN
. Jan Mužík, náměstek šéfa československé delega
ce ve Spojených národech, skončil tento měsíc své
působení na tomto místě a vrací se do Prahy. Mu
žík, který jednak před loňskou invasí do Českoslo
venska a jednak po ní dával najevo pro-sovětskou
náklonnost, invasí přesto ostře a procítěně odsoudil
v Bezpečnostní radě dne 21. srpna 1968 jako akci,
která je v protikladu s přáním československé vlády
i československého lidu. Tehdy tedy Mužík dostal
úkol — nebo se ujal úkolu — veřejně a slavnostně
prohlásit, že Moskva lže.
Mužík se údajně vrací na ministerstvo - zahraničí
do Prahy a praví se, že bude pověřen novou funkcí.
Pověsti, které kolovaly ve Spojených národech už
koncem minulého rotou, že má být odvolán a potre
stán, byly a jsou soustavně popírány mluvčími če
skoslovenské mise. Říká se dokonce, že Mužík byl
ponechán ve své dosavadní funkci o šest měsíců
déle, než původně měl být, aby se zprávy o jeho
chystaném potrestání vyvrátily.
«
Na místo Jana Mužíka, který je národnosti české,
nastupuje Slovák Rastislav Lacko. Praví se, že je to
v souladu s tendencí ministerstva zahraničí vytvořit
lepší rovnováhu mezi Čechy a Slováky na zahranič
ních misích. Šéfem československé delegace ve Spo
jených národech zůstává Čech Zdeněk Černík.
Jinak kolují ve Spojených národech zatím ne
s t v r z e n é zprávy, že i československý velvyslanec
ve Washingtonu, Čech Karel Duda, se má vrátit do
Prahy a být vystřídán Slovákem Jozefem Trakaném,
'někdejším rektorem vysoké školy technické v Bra
tislavě a za Dubčeka ministrem stavebnictví. Praví
se, že Trokan je spíše administrátor než politicky
.zaangažovaný člověk. Vloni navštívil Spojené státy
na studijní cestě věnované technologickým otázkám.
Hanuš Hejny, N. Y.

VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N Ě $ 864.70
ve skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob^
čímž ušetříte 8 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth Sť.)
Melbourne, Vic., 3000
Telefon 63-4Ů01, 63-4002
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Poslední velká věc ?
KAREL SC H W A RZEN B ER G
S nevšedním zájmem jsem četl Váš článek o tom, kterak španělská občanská válka byla v ur
čitém slova smyslu poslední velká, pře evropské vzdělanosti — poslední válka, kde se bojovalo
zřetelně o ideály (H D č. 8, "Intelektuál jde d p ■války”, p. r.). Ovšem: o nějakých ideálech se
mluvilo také za druhé světové války. Jedni miuvjli o "záchraně bílé rasy’’, hlásali "arijský boj’’ —
načež se spolčili s Japončíky a vyhlazovali záměrně např. v Polsku vzdělanou, šlechtickou vrstvu,
rasově "čistě arijskou”. Druzí něco povídali o demokracii, ale zapověděli Patronovi jet do Prahy,
protože pak by si Pražané byli vybrali vládu demokratickou a to nesměli, protože bylo ujednáno
jinak. Ovšem už v té španělské válce nastalo stran'těch ideálů nějaké nedorozumění; zajímavé je.
že na obou stranách byli nejvíce zklamáni ti, c® :ívěřili ideálům španělského lidu.
Na straně levice ovšem šlo přinejmenším o trojí fře lí jako bojovníci ze západních armád, a z téhož
zcela rozdílný směr. Opravdu lidové levicové hnu ’ důvodu; mohli načichnout touhou po svobodě. A
tí ve Španělsku bylo io, které vycházelo z anarchi I; kdyby byli sovětčíci vyhráli ve Španělsku, kdyby
smu a proto se blíží poněkud tomu, co hlásá nyní i] byl Franco prohrál, bylo by se svobodymilovnému
tzv. nová levice. To je tím, že hrdá španělská po í španělskému lidu stalo leccos, čeho se jeho levicová
vaha má sklon ku svobodě nadměrné, k bezvládí, |část nenadála.
ke vzpouře zoufalé a nesmyslné.
I A le generalissimus Firanco vyhrál, zvítězila tedy
V dějinách se mluvívá o despotických vládách' I pravicová část svobodymilovného španělského lidu.
španělských. To je tím. že v dějinách např. špa j Kde mělo tažení tohoto generála oporu v lidu? Měnělští králové hlásali absolutismus v dobách, kdy |lo ji všude tam, kde se přes liberální persefeuoi 19.
jiné státy se přiznávaly k ústavní vládě. Čeští sta j věku udrželo hnutí karfistú — strana antikapitalivové v 16. století hleděli s hrůzou na “španělské' í stické tradice, strana státoprávní samosprávy špaotroctví’ -, na režim Filipa II. A le kdyby byl Filip i nělských zemí. Stotisíc karlistických dobrovolníků
II. p.řiznal Všehrdovy zásady stavovského státu, by ! táhlo do boje v duchu, který lze srovnat jenom s.
lo by se mu Španělsko pod rukama rozuteklo. H lá i prvními výpravami husitů. “Kdož jste Boží bojovsal královskou všemohoucuest, a proto měl kastil-; níci a zákona jeho” — takhle věřili, karlističtí sedský a aragonský sněm přibližné ta práva, jako če ; láci, že podnikají křížovou výpravu na obranu své
: víry, -na obranu jednoty své dějinné vlasti. Žádný
ský a moravský . . .
A le jakpak měl španělský anarchismus — černý j Hemingway nezvěčnil jejich boje — ale však oni c
prapor s nápisem " A ť žije smrč'" — nalézt pocho i tento druh slávy nestáli. Měli svou “ velikou věc” a
pení u anglické intelektuální levice? Známá je epi- >v jejich polním řádu 'bylo ‘ psáno: “ Před Bohem
soda; jak major Attlee jel do Španělska projevit 5nikdy nebudeš neznámý vojín.”
A letos? Zatím co se v Československu rehabililevici své sympatie a zdravil tam zdviženou pěsti
Španělé a průměrní Evropané si tehdy mysleli, že >tují ie-ricovi španéláci. persekvovaní za dob kultu
on je levičák jako tamti: Evropané se děsili. ;a_-i f Ccobnc-su. ve Španělsku policejní orgány konaly domůže britský státník sympatísovat s irsutžm. ježte í m ~m í probličku v místnostech Bratrstva bývalých
L. rllstřckych, črbrtToícú. A to není, to zdaleka není
levičáctvi znamenalo pálit nejen snad ksweežjr.
všecko.. Přec něxxčik^. týdny španělská policie zataké kněze a jeptišky.
-í pu~V 56 v z p o u zí zajištění), o kle5£..rdlL<2.
Jenomže věc byla právě opačná: osu AtsSee. st
■myslil, že tamti jsou levičáci jako on — že chtě— 4.£
ZC^
fkSSZL
StTaSy COČ2J25-k.£ V’£.iparlamentní demokracií a demokrati-cšou. • á s a r a o s : •
On, který skončil jako hrabě a přítel C & srcrLSv, í * r IjeSiSSůIIiiS:'
tS O C C íi i2Ga.i. 3 2 p S Z 3 £ .tjako věrný přítel své královny, myslil, že špsuaSstí t J k
soudruzi jsou opravdu nějací jeho seu čra zi... A n t i*ače MtBBBegwxa. i&ia zseřejoěga eéšá řada zat

Provádím e veškeré p rie* optické
přeané, rychle * za levné ceny

573 Hampton St.
Hampton,. Vic.

.

^

Telefon 98-5756.

M . CHRPA
Optical Service
Vélfcý výběr vín, Uhovin % piv*
dodáme kamkoli v Austrálií
u velkoobchodní ceny
Cenfk na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
er. J o n u & Vietoria Sta., Riehmond, Vie.
Telefon: 42-4782
lebo: 164 M illers R d „ Nth Alton*, Vic. (314-8281

Je ta věc tím skončena? Asi ne. Přeložíme úry
vek z 'královského poselství, čteného na tom tábo
ru lidu, z poselství, jehož pisatel b yl loni policej
ním postrkem ze země vyhoštěn. Není mimochodem
tak snadno vvhostít lidi, kteří mají v zemi statisíce
věrných; jedna vyhoštěná princezna na táboru lidu
byla. Jak přišla, kudy odešla, se neví: mha za mnou
a mha přede •mnou — věrní zqají horské pěšiny.
Ale uvedeme poselství. Začneme u věty, která
nám Čechům připadá nějak známá. “Nenechte se
vyprovokovat a strhnout ani ku krajnostem, ani k
netečnosti — dvěma zhoubným postojům. Život je
boj, a kaxiisnus musí Španělsku přinést to, co brá
nil po stočtyřícet let: právní záruky svobody. Nám
Ttáíefrí bránit svobodu spolu se všemi, a pro všech
ny.-' A to se vykládá: “ Beze spravedlnosti může být
veřejný pořádek, ale nemůže být mír. Beze spra-iwSnossž může být sňa, ale ta nebude mít mravní
cxfordští studenti, kteří s nohama před hrbeš z. čeni a poScas — jspeesše se a a íÉÓGeu laás. n e sly navážnost- A dokládá se: "Karlismus je založen na
sklenkou sherry v ruce diskutovali o iont, jak b*r pcty s. m ývaĚ f v ý lx lk y tix á žživ é je © csobo&šsš s.
čas a a a věky, protože je samotnou duší rytířského
se mělo pomoci španělským "loyslisttkn"'. pasené si jžjssdT. ¥áašs gsaeraišsšina se ukázala. vtíKým
také představovali španělskou revoluci jako debat- - zt-jasnÉsisE. Y© ssesž £a ’*T»EÍáfci vše” , pro iíe r ís . doo ŠBeněssKa--poslešni velká věc- tady ještě je.
ře zcijež in sicsS .
ní klub.
T o tedy sovětčíci měli představy značně zfeseš-'
nější. Jakmile se v zemi uchy tiii. za ved l sodji stát-i
ní či partajní policii: zavedli to. k čemu se veliký
Lenin tak výslovně hlásil, totiž terč-r. Nejen proti, >ár
bílým:, rozuměj, nýbrž proti kdekomu. A v tom se
pokračovalo ještě po dvanácti letech: špa^jčisen T
Čechách po “ Vítězném únoru" naprosto neměli pc-■
hodině postavení vítězů. Naopak, byli stejně pocer-

V A ŠE D A Ň O V É P Ř IZ N Á N I
zhotoví.
vedení Vašich obchodních knih obstarají
Dr. P. Sí E. M.

KEMENY

registrovaná daňová poradna

7 Draper St., Ormond, Vic.

Uznaná ”rozrůzněnost“
=6 sír.
pC£~

ikqpOCXT.

^ae£boC;' , rc anancsEnui
.črrj k o o o pemza dříve nez

i se objevTi » ot demokra■ š n fc č lb ís ^ iiZ C Q l 3 2 .

í b ií

ponsěrs-.

S O C I2 1"

Byt potom

d-SDoixacú a marxismus
i -iiiiak .
marxismus
-Stalina a Trockého, Bu:cr»arin.úv a ZinQvěvúv.
.B-.-ni je marxismus BrežrsěvTttv a Kosyginúv. kte: rč- ne-jsou. zcela totožné.
;\e<Ue nich Mao-ce-tung
i vykládá, co je to pravý
- “ ■
Plánujete ee*tu co zámoří marxismus.
nebo máte v úmyslu pozva}
Aby zúžily tuto příliš
své příbuzné na návítěru’*'
i širokou cestu, sověty čaObraťte se s důvěrou na
jsto raději mluví o marx■leninismu. Tím všechny
!obtíže nejsou odstraněnv. Opět vzniká otázka,
kterého Lenina se dovo
lávají. Byl Lenin váleč
ného komunismu a Le
nin Nepu, "nové hospo
27-29 Elizabeth St., Melbonrne, l * t t
dářské
politiky” . Byl
Telefon 62-2908
Lenin, který řekl: "K o 
munismus rovná, se by
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady l
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí
nebo
rokracii’’ a Lenin, který
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky-.

1 Volejte po 7.30 hod. večer (možno česky než
|
Slovensky) 58-4917
[V době od 1. do 31. července se přijímají strany
v sobotu a 'v neděli od 9' dó i 2 hod. dop. t S
[
118 Grevílle St„ Prahran, tel. 51-3097

•

ODRA
____ __ TRAVÉL

SÍFVICE

Zasíláme dárkové baličky do celého světa

w slovil pc-drv. iak trpě
2) ochránit svět před
livě .dělnictvo, snáší dík- válkou.
3) dát lidstvu svobo
račte.
Lenin.
kterého du a itésti.
Pan. Bil á i je suď
strana uctívala a Lenin,
jemuž strana zkonfisko naiva nebo největší xonvala článek o národní o- spirátor. Je snadno při
tázcc a jehož závěť taji pojit poznámku ke kaž
dému z jeho tři Dodů.
la po tři desetiletí.
Cil komunismu je oOpírajíce
se o tuto
složitou nejistotu o tom. svobodit lidstvo od v y 
s
co je ro marxismus a kořisťování . . . Proč
otálí?
marx - leninismus, sově tím tak dlouho
ty rozhodují, co má být Komunisté ohlásili, že
výrobních
a co nebýt.
Čím dále vyvlastnění
tím více je zřejmo, že prostředků odzvoní w sověty- svou vůli poklá kořísťování a že rychle
dají za marxismus i za a nesmírně '-zroste ži
votní úroveň lidu, zba
m arx'- leninismus.
Když československá veného vykořisťovatelů.
delegace odjížděla do Po padesáti letech sově
Moskvy s poniž,u jícími ty přiznávají, že životní
instrukcemi, tu známá úroveň v Rusku je nižší
postava, pan Bil’ák, u- než v zemích, kde trvá
žnala za vhodno ji ještě kapitalistické hospodář
osobné
instruovat. V ství, a ostatní komuni
článku v Rudém právu stické státy přiznávají
opakoval ve prospěch totéž po svých dvaceti
delegace nejstarši fráze letech existence. Kdo vy
komunistického hnutí a kořisťuje nyní? Nebo obzvlášť uložil delegaci, jak to, že s vykořisťová
aby pokládala komuni ním životní úroveň je
stické cíle
za jasné. vyšší a bez vykořisťová
ní je nižší?
Jsou to tyto cíle:
Komunismus chce o' 1) odstranit
vykoři
chrániť svět před. vál
sťování.

kou . . . Jak to, že jedi
ná nová válka na obzoru
z d i se být válka mezi
Ruskem, a Čínou, komu
nistická válka s obou
stran?

Komunismus chce dát
lidstvu svobodu a štěstí.
Čeho by bylo třeba, aby
Češi a Slováci tomu uv S 2 i po svých zkušeno
stech? A le pan Bií’ák
patří k tomu směru, kte
rý nedbá myšlenek a ci
tů Čechů a Slováků.
Domnívá se. že historie
se sovětskou pomoci do
sud pracuje k tomu.
ahy učinila pana BiPáka
pánem nad lidmi.
Dilema socialismu v
Československu je toto:
bud to bude socialismus
s lidskou tváří nebo. (mohli bychom to říci
také takto) - to bude socialifetnus s tvá^í pana
BiPáka.

M ATE
VYROVNÁNO
PŘED PLATN É
NA RO K 1969 ?
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Robert Katz: Masakr v Římě (Death In Rome). Jonathan Gape, Londýn

Je nutno zlu odpírat ?
N a jaře roku 1944 bylo italské podzemní hnutí stále v plenkách, ačkoli
Anglo-američané stáli jen několik desítek kilometrů od Řúna. Partyzánština
se rozmohla až po pádu Říma hlavně v severní Itálii. Mussoliniho vláda
byla v Miláně a Badogliova vláda byla v Neapoli. Řím byl střídavě pova
žován za chráněně a nechráněné město. Jak to dělají lidé, kteří se dostanou
mezi dva mlýnské kameny, tak i Římané strkali hlavu do písku: Řím bude
považován za otevřené město, už kvůli kulturním památkám, už kvůli tomu.
že je tam Vatikán. V březnu 1944 se Římané dozvěděli holou pravdu. Ani
jedno ani druhé jim nezaručovalo ochranu. Spojenci bombardovali Řím,
protože Němci jej používali v noci jako bezpečné transitní středisko k pře
sunům vojska a k zásobování blízké fronty. A 23. března napadla skupina
italských partyzánů kolonu pochodující SS-policie v srdci Říma na via Rasella. V náhlé pršce bomb zahynulo 32 Němců. Všichni partyzáni unikli.
Nacistická reakce byla typická: Hitler nařídil, aby za každého mrtvého
Němce bylo do 24 hodin popraveno 10 Italů. Podle rozkazu postříleli
Němci v katakombách na via Ardeatine 335 (vězňů, kteří byli náhodou po
ruce. Nebyli to jenom vězňové. Mezi popravenými byli lidé, které Němci
sebrali na ulici, aby doplnili počet podle Fuehrerova rozkazu. Byli mezi ni
mi sedmnáctiletí chlapci a sedmdesátiletí starci, komunisté a monarchisté,
katolíci a židé) odsouzenci na smrt i lidé, kteří měli být právě z vězení pro’ puštěni. Ž e místo 320 obětí, které (žádal Hitler, bylo popraveno 335, byl
politováníhodný administrativní omyl.
Snad každá země, okupovaná nacisty, zažila něco podobného a daleko
horšího. Lidice a Oradour jsou nejznámější příklady,.protože tyto zločiny
byly spáchány s takovou pompou, že to hnulo i otrlým veřejným míněním.
Masakr v Římě potvrdil starou pravdu. Nej jistější způsob, jak povzbudit
zločince, je neodpírat zlu.
Hitlerův rozkaz způ meřekl nic, čím by se
Mnozí z nás si vzpo
menou, jak to u -nás vy sobil v německém velení mohl chlubit.
Katzova kniha není
padalo za heydrichiády. v Římě menší paniku.
Každý z nás jistě slyšel Gestapo nemělo dost li první pokus zhodnotit
v uvážlivé hlasy, že toho dí na popravu, a čas k postavení a politiku Sva
provedení té stolice v . kritických
. nebylo třeba a že to za technickému
byl
šibeničně krátký. válečných letech. Stačí
to nestálo.
Byl prostě dvojí druh Vojenské velení nemoh připomenout debatu o
lidí. Jedni věděli, že je lo dát k dispozici oddí hře Rolfa Hochhutha
válka, druzí předstírali, ly, které by -• případě "Náměstek” , která kriti
že jim nejde o kejhák, otevřené vzpoury zajisti zovala Pia X II. za mlče
- ale o kejháky těch dru ly klid v zátylí fronty. ní, které si uložil a kte
Diplomati se tázali, co ré zachovával.
hých.
V "Smrti v Římě’ ’’ je
Podobně
tomu
tak tomu řekne cizina a V a 
Pius X II. kritizován spíš
bylo i v Itálii. Kontro tikán.
Cizina tomu neřekla ža to, co nechtěl nebo
verze o účinnosti nebo
neúčinnosti partyzánské mnoho. Americká 5. ar nemohl říci sám, ale co
války- vypukla brzo po máda vstoupila do Ří za -něho prohlásili jeho
válce a trvá dodnes. Z ma 5. června. 6. června zástupci a mluvčí.
Ani nacistictické vede
válečného aktu proti le se spojenci vylodili v
gitimnímu
vojenskému Normandii, a celý svět ní si nemohlo dovolit o. cíli se stala politická a- bez dechu sledoval in- slyšet hlas Vatikánu, ja.c
vazní drama. Vaticán o tom svědčí snaha ně
féra.
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Bylo ráno. Pršelo. A Olivy kvetly. Alexandr V e
liký jedl sýr bez chleba, ten mu asi zapomněli při
nést; snad chléb ještě nebyl upečen. To mu však
nevadilo, sýr se dal jíst i tak, když k tomu bylo
dobré víno. Poslouchal jen na půl ucha, o čem mlu
vil jeho poradce Kuritailos s veleknězem Athosem.
To byly samé vedlejší věci, on přece musí myslil
na to, jak porazit Daria. Kuritailos řekl: “ Syrakusy
si myslí že bychom jim měli pomOet. Agathokles
nám vzkazuje, že Karthago chce obsadit celou Si
cílii a vyvraždit je jí obyvatelstvo. Neměli bychom
jim. opravdu 'pomoct?”
“ Měli bychom jim pomoct,” souhlasil Athos. “ Mám
moc rád Agathokla. A vůbec Sicšliáni jsou mi sym
patičtí. A le Karthago zase nesmíme moc podráždit.
Dovážíme odtamtud koberce, voňavky a jiné věci.
Mají taky spoustu nafty, průplav a hlavně těch
Karthagiňanů je mnoho.”
Bylo pořád ráno a stále pršelo. A olivy kvetly.
“ Prosím tě,” ušklíbl se Kuritailos, “ n a co potřebujeme naftu? Ta je přece fc ničemu.” —- “To nevíme,”
pokrčil rameny Athos, “ člověk nikdy neví; možná,
že jed n o u ! nafta bude k něčemu dobrá. Pak ovšem
Karthago obsadíme.” — “ Jen z Obchodních důvo
dů?” — “ Z etických důvodů,” opravil ho Athos.
“ Tb přece není morální, když nevyvinutá země má
něco, co nemá velký faktaní. národ. Zatím však je

meckých diplomatů udr
žet přátelské styky se
Svatou stolicí.
Pius X I I . prožil dva
náct let v Německu jako
papežský nuncius kardi
nál Pacelli. Byl tam v
době, kdy se nacisté do
stali k moci. Německý
vyslan.ee ve Vatikáně s
radostí hlásíval H itlero
vi, že Pacelli i jako Pius
X II. je pořád "deutschfreumdlich’ ’.
Von Weiszaeckerovo
svědectví není směrodat
né. Je známo, že němeč
tí vyslanci hlásili domů
obyčejně to, co chtěl
Hitler slyšet, nebo pře
stali být vyslanci.
Pius X II. prý za vál
ky prohlásil, že Svatá
stolice se nemůže příliš
angažovat v židovské otázce právě proto, že to
je židovská otázka a ne
katolická.
Po útoku na via Rasella byl Vatikán posta
ven před odlišnou situa
ci. Před samou branou
Vatikánu hrozila smrt
papežským
farníkům.
Papež, kromě toho že je
papež, je také římský
biiskup.
Masakr v katakom
bách nebyl částí "židov
ské otázky” . Z 335 po
pravených bylo >253 sy
nů církve. Sami nacisté
v Římě očekávali, že V a 
tikán zakročí, ba co víc,
snažili se navázat jedná
ní s vatikánskými hod
nostáři.
Zatímco gestapo ko
nalo překotné přípravy
ke
splnění
Hitlerova

IMAGINÁCIA
IVAN

MOJ Í K

Bledá pastierka leva.
konečné vidím na čistinách srdca
tvoje plápolajúce ramena
nakloněné k neumdlievajúcim studniam
Spálené nebo
duní
pod zázračnými viaduktmi jesene
a ty tam stojíš s váhou
opretou o rozboTavené pružiny srdca
Pozři sa na nás lepšie svojůn
všetkochápajúcim steskom
pozři sa na prsty husliarov
ako kreslia do ruží smútok
Lodě stesku pristávajú pri opuštěných
ústach
honáci pastier
utéká so šablami zúfalsfva
Myslíme na konáre křídel
pripáté na rameně přesní
Myslíme na laštovičky útěchy
mihajúce sa očami věčnosti
Myslíme na dobroprajnosť pupav
oklamaných vetrom
Myslíme na levov
opitých farbóu osamotenosti

rozkazu, němečtí diplo
mati žádali vatikánského
prostředníka,
aby
se
alespoň zasadil o odlo
žení masakru.
Během osudných 24
hodin, kdy se popravovailo pod vatikánskými
okny, nebyl
papežský
prostředník
Pangražio
P feiffer k nalezení.
Partyzánský útok na
■německou policii přišel
zrovna ve chvíli, kdy
Svatá stolice vyjednáva
la s oběma válčícími
stranami o uznáni statu
tu "otevřeného města”
pro Řím. Nebylo asi ná
hodou, že němečtí dip

*

lomati se k němu nedo
stali.

Zato vyšel ve vatikán
ském 1’ Osservatore R o
mano článek, který na
bádal římské občanstvo
k "obětem a ke smyslu
pro důstojnost’ ’. "Každý
neuvážený čin’’, prohla
šoval list, "nepřinese nic
než utrpení mnoha ne
vinným lidem . . . Všich
ni, jejichž úkolem je udržovat veřejný pořá
dek, se musí postarat o
to, aby nebyla dána pří
čina k reakci, která by
vznítila celou řadu bo
lestných konfliktů. T i,
(Poikračování na str. 8)

všechno v pořádku, až na to, že chce Karthago v y  né hotely, mohli by k nim jezdit taky Američané
vraždit obyvatele Sicílie. A le na druhé straně jsou A ti platí dobře.”
A olivy kvetly.
Karthaginští taky lidé a my z morálních důvodů
“ To by byl ohromný nápad,” souhlasil Athos.
nemůžeme potlačovat jejich projevy vlasteneckých
“ Jenže je v tom háček. Amerika ještě nebylá obje
vášní.”
“ Tak tedy necháme ty Siciliány klidně povraždit vena. Kdyby snad Karthaginští chtěli s tím vraždě
od těch Karthaginců?” — “ To ne, to rozhodně ne,” ním trochu počkat...” — “ To ne, to ne,” řekl Kuzvedl slavnostně ruku Athos. “ Je to přece moc sym ritailosi, “Karthago čekat nemůže. T o víš, když už
patický národ, ti Siciliáni, a nechat je vyvraždi?, veřejně vyhlásili, že vyvraždí S ic ílii. . . ” — A le 
to by byl veliký zločin.” — “ Tedy jim pomůžeme?” xandr se zeptal: “Nemohly by Syrakusám pomoct
— “Měli bychom jim pomoct, je to přece naše mo Calabria.' nebo fStrurie?” — “ Mohly- by,” připustil
rální povinnost. A le vycházejme z realistické základ Athos. “ Jenže Syrakusy nemají ani naftu ani prů
ny. Siciliáni nemají naftu ani průplav. A pak, když plav, takže je to moc těžké. Nedávno jsem vyslal
posly do Calabrie, Etrurie a Latinie se zeptat, co
je nemá rád Darius . . . ”
Alexandr řekl: “ Darius posílá do Karťhaga lodi si o tom myslí, že Karthago chce vyvraždit Sicílii.”
a zbraně. Chce být u nich populární.” — “ Poněvadž “No a?” , podíval se na něho zvědavě Alexandr V e 
Karthago má naftu a průplav,” podotkl Athos, “ Da liký. “No nic. Vzkázali mi, že je jim Sicílie moc
rius si asi myslí, že mu pomohou bojovat proti nám, sympatická, ale že musejí vycházet z realistické
ale to je nesmysl. Karthaginští vědí zatraceněi dob základny.”
Pršelo pak několik dní. Pak pršet přestalo, K art
ře, že jsme nejmocnější stát na světě a proto' si
před námi dají pozor. Ostatně oni mají rádi perské hago vyvraždilo Sicílii, zasvítilo zase slunce a olivy
stále kvetly. Alexandr jedl chléb bez sýra, ten mu
zbraně, ale nemají rádi Daria,”
Alexandr dojedl sýr, utřel si ruce o tuniku a po asi zapomněli přinést, ale to mu- nevadilo, chléb
díval se do zahrady. Stále pršelo a olivy kvetly, se dal jíst i tak, když k tomu bylo dobré víno. M y 
ale ráno už nebylo, bylo pomalu poledne. Kuritailos slel pořád na to, jak porazit Daria a proto poslou
řekl: “ Mám o Syrakusy strach. Jsou to> Řekové jako chal jen na půl ucha, o čem m luvili jeho rádcové.
Kuritailos řekl: “B yl to moc sympatický nároci,
my. Mám je rád, poněvadž je to moc sympatický
národ.” — “A le nemají naftu ani průplav,” připo ti Sýrafcusáni. A měli kulturu. M ěli taky slavné
menul Athos. “M ají zato řecké divadlo a katakom řecké divadlo a katakomby.” — “ A le neměli naftu
by.” — “ Prosím tě, co s divadlem a katakombami? ani průplav’a bylo jich málo,” připomenul mu Athos
V ždyť je to k ničemu.” — “ To neříkej,” pravil K u  a podíval se do zahrady.
Slunce svítilo a o livy kvetly docela normálně. A
ritailos, “ je to velmi známé řecké divadlo a proto
jezdí do Syrakus tolik cizinců. Kdyby to Agathob- proč by.taky nekvetly?
(Svědectví, Paříž)
les vzal správně do ruky, nechal by postavit sluš
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Obchodujeme s přistěhovalci už 20 let
Tisíce a tisíce. Italů, Řeků, Němců, Jugoslávcú, Poláků, Maďaru. Mru tézanů atd, jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. Velm i se těšíme,
že budeme moci posloužit i novým československým přistěhovalcům!
V'našich prodejnách dostanete všechny druhý nábytku, domácích elektrických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd. a to za nejnižší ceny a za
výhodných podmínek

F r is c o H o m e F u r n i s h e r s
264 KING STREET, N E W T O W N (SYDNEY)
Telefon: 57-3664, 57-7855. * U nás se domluvíte česky neb slovensky

Prodejny též na: 672 Kihg St., St. Peters * 1205 Canterbury Rd.. Punchbowl * 132 Burwood Rd., Burwood

Kyncl o Husákovi
(Pokračování se str. 4)
sefem
Smrkovským,
mohl by pokračovat řa
dou lidi z ministerstva
vnitra a mohl by končit
třeba desítkami noviná
řů ze stranických i nestranických
orgánů.
Jsou tedy obavy z ná
vratu nějaké formy pa
desátých
let skutečně
panikou nebo na nich
přece jenom něco-jé?
Když jsem poslouchal
přenos aktivu v Praze Vysočanech,
vzpomněl
jsem si na padesátá léta
také v jiném případě.
V e chvíli, kdy se po oznámení čistky v ústřed
ním výboru ozval fana
tický potlesk a skando
vání " A ť žije K S Č !” .
Vzpomněl jsem si totiž
na podobné reakce, kte
rými mnozí komunisté
kdysi vítali zprávy o
"spravedlivém potrestá
ní” takzvaných zrádců,
spiklenců a butždasních
nacionalistů, mezi nimiž
byl i soudruh
Husák.
On si na to zřejmě ne
vzpomněl, asi proto, že
'to tehdy nezažil na vlast
ní' kůži a že tehdejší
skandování a potlesk do
. jeho cely' nepronikly.
Poslouchal jsem zkrát
ka, projev soudruha H u 
sáka a myslil jsem namarxistickou poučku, že
cíle a prostředky k je
jich dosažení musí být
spolu v dialektické jed
notě. A šel mi mráz- po
zádech při
představě,
jaké musí asi být cíle,
jsou-li -s nimi .v dialek
tické jednotě prostřed
ky, jichž použil, ve svém
projevu.

- Včera jsem měl jubi
leum: čtyřiadvacáté vý
ročí vstupu do strany.
Jsem si vědom toho, 'že
jestli byla sobotní řeč
soudruha Husáka sku
tečně řečí ‘květnového
pléna, mé členství 've
straně
toto
jubileum
dlouho
nepřežije. N e
proto, že bych svou le
gitimaci roztrhal, na to
si jí příliš vážím. Já se
své stranické legitimace
dobrovolně nevzdám, to
mi ji spíš budou muset
vzít ti - podle slov sou
druha Husáka - "sku
teční marxisté’’ , kteří po
květnovém plénu asi vy
táhnou do. boje s vysoko
vztyčenými .prapory . .
Boj, do kterého zřej
mě s vlajícími , prapory

vytáhnou, totiž nebude
boj idejí, boj názorů, z
něhož' by mohl vyjít ja
ko vítěz ten, kdo by své
názory dokázal obhájit
na půdě marxismu - le
ninismu. Bude to nor
mální rvačka, při které
vyhrává ten, kdo má
mocenskou převahu a
klacek v ruce.
N eb oť tito takzvaní
skuteční marxi-sté, kteř:
mají plná ústa lenini
smu, nedokáží odpově
dět ani na tak primitiv
ní otázku, jak se-napřík
lad shodují řeči o ome
zené státní suverenitě a
jak se shoduje 21. srpen
s první, ústavou Sovět
ského svazu, která sva
zovým republikám vý-

S Y D N E Y
slovně zajišťovala právo
na sebeurčení až do od
tržení.
Ostatně já se jim těm našim patentova
ným marxistům - ani ne
divím. Jejich oďpověď
na tuto a podobné otáz
ky tak jako tak neexi
stuje. Daleko jednoduš
ší a snazší je odpovědět
ranou do zubů.
Z pozic marxismu :.bu
du proto dnes hlasovat
proti jakékoliv -rezoluci
městského výboru KSČ,
kterou by se schvalovaly
výsledky
květnového
pléna Ú V KSČ. Poklá
dám tyto výsledky za
tragedii pro naši stranu
- a protože je tato straina u moci - také za tra
gedii tohoto státu.”

HOSPODYNI
daňová

p ř iz n á n í

přijmou do malé do
mácnosti v North Shore zaměstnaní manželé
a jedna- s ta r š íž e n a .
Samostatný byt
s plným komfortem.
Jsou třeba reference a
částečná znalost 'ma
ďarštiny nebo němči
ny. Plat S 40 týdně.
Volejte:
43-0236
(v
obch.
době)
nebo

a vedení knih obstará,
ťegistr. daňový porad
ce. I z neúplných dokla
dů. Telefon .(k d yk oli):
67-2792 (Sydney)
ŠVADLENY!
ŠVADLENY!
Přijmeme zkušené
švadleny k velm i leh
kému šití. Vysoký bo
nus 44denní týden.

95-6001 (po hodinách)

POKOJ

Stálé místo.
G ATY CLOTHING
CO. Pty. Ltd.
111 Campbell St,,
Sydney.

K PRONAJMUTÍ
v malé tiché .domácno
sti v Bondi.
Pro dívku nebo samost.
ženu. Přednost ucfaazečky s doporučením.
Volejte před. 10. hod.
ráno nebo po 6. hod.

Tel.: 211-1477
Přijmeme
HOSPODYNI

ODPOROVAT ZLU ?
(Pokračování se str. 7)
kteří vědí, jak účinně
ovlivňovat mysl občanů
- kněží především -^ma
jí poslání přesvědčovat,
uklidňovat a těšit . . . ”
Tato úvaha, aby bylo
jasné, byla uveřejněna
ještě předtím, než úřed
ní agentura
Stefani a
německé velení
vydaly
komuniké o popravách.
A co napsal 1’ Ossetvatore Romano
poté,'
když byly poptaný ozná
meny? Napsal mezi ji
ným: •
"Tváří v tvář takovým
činům
každé
poctivé
srdce truchlí jménem
lidství a křasť-anské hu
manity. 32 obětí na stra
ně Jediné. Na straně
druhé 320 nevinných li
dí, obětovaných místo
vinníků, kterým se po

dařilo uprchnout.
Co z toho
vyplývá,
ptá se autor. Především,
že Vatikánu bylo známo,
že se bude popravovat
ještě předtím, než naci
stická ,odveta byla veřej
ně oznámena.
Z á druhé, že si V ati
kán velice usnadnil po
zici tím, že za. původce
německého masakru o,pnačil italské partyzány,
jako ..kdyby oni mohli
předvídat,
jaká bude
německá reakce v tomto
případě.
Pius X II.. říká autor,
se rozhodl nezakročit z
několika důvodů:
Jednal o uznání Říma
za otevřené město, cítil
se
chráněn německou
armádou před nebezpe
čím bolševického pře-

Nayštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit

ČESKOU R ESTAUR AC I S D O B R Ý M ČESKÝM JÍDLEM

KISS EDDI‘S INTERNATIONAL
274 Vietoria St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
Telefon 31-7977

vratu, nedůvěřoval ital
skému podzemnímu hnu
tí.
V
posledním
bodu
může
tuto
diagnózu
podpořit americký dip
lomat Tittman, který s
Piem X I I . jednal. Pa
pežovi šlo o zachování
papežského státu a pa
pežské prestiže. Domní
val se, že antifašistické
skupiny se pokusí o zni
čení - papežského státu..
Tolik říká "Smrt v'
Římě’ . Zamyslíme-li se,
naskytne se nevyhnutel
ná otázka: je správné,
je vůbec nutné odpírat
zlu v jakékoli' formě?
Svatý otec žehnal Fran
covi po skončení španěl
ské války, ale nežehnaj
americkým
bombardé
rům nad Římem. Je tře
ba se sklonit?
Nezbývá než pokrčit
rozpačitě rameny a doufat, že se nám -nepřiho
dí, abychom znovu žili
v okupované zemi.
Kdybychom
věřili
1’ Osservatore Romano,
byli bychom v nepří
jemné
náboženské
a
mravní -situaci.
ju-n

do moderního domu v
Castlecrag
(Sydney;.
Nabízíme oddělené
apartmá se vším kom
fortem a TV. Referen
ce třeba. Samost. že
ny nebo bezdětní man
želé vítáni. Telefon:
95-6021.
SVOB. SAMOST.
PODNIKATEL
hledá starší paní k udržování
domácnosti,
nabízí malý plat, ale
skutečně dobrý domov
pro tu. která' by chtěla
■ takový domov mít.
Lehká domácí práce.
K nastoupení 2. srpna
tr. Znalost maďarštiny
by byla předností.
Volejte: 31-4976
Sydney

večer

tel.:

30-6460.

Hledáme
!

I

STARŠÍ PA N Í

! dobrou kuchařku,
k
i snadné práci v moder! ně zařízeném
domě
i blízko City. K úklidu
i -a pomoci bydlí též v
i domě pomocnice. Nabí
zíme vysoký plat, sa
mostatný pokoj s TV,
14 dne v týdnu volno.
Je třeba znát trošku
anglicky a musí to být
nekuřácká. Reference.
Volejte: 32-6914 (Syd.)

SPOLEHLIVÉVO
MLADÉHO MUŽE
hledá továrna na ple

ŠVADLENY
znalé šití šatů,
k práci v našich díl
nách nebo po domáeku,
přijmeme.
Dobré mzdy,
stálá místa.
FALUTEX

FHOCKS

124 Oxford St.
Sydney
tel.: 31-6323.

tené zboží jako sklad
níka a pomocníka.
Stálé místo,
vysoká' mzda,
přesčasy

k

dispozici.

*

Volejte (Sydney):
69-7012 nebo

69-5184

a žádejte Mr. Springer.

21. 7. 1969

Dopisy redakci:
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" JOSEF KOTRLÍK dříve z Elstemwicku a z 25
DNES O ZÍTŘKU
Érighton Road, St. Kilda:
Ze skupiny pisatelů dopisu pražskému Zítřku bo
. VEZMĚTE N A VĚDOMÍ, že. Mathilde Katharihužel znám jen jednu osobu. A le aspoň- tu- jednu a
ná Frieda Kotrlík-ová zahájila řízeni u' Vrchního
myslím, že p. Nebeský nikoho (viz HD č. 13, p. ť.L
soudu ve Viktorii (Supreme Court oí Victoria)
Pokusím se vysvětlit," jak byl napsán ten dopis.
žalobou č. 586/1969, v niž žádá rozvázání manžel
Sepsal ho p. Hruška a podepsai bez vědomí ostatních
ství s vámi na podkladě odloučení a déle žádá,
jejich jmény. Ostatní “ podepsaní” s jeho určitými
aby j í bylo přiděleno dítě z tohoto manželství a
názory naprosto nesouhlasí. — Své tvrzení, že při
abyste platil výživné pro dítě i pro ní, jakož i
stěhovalci1všech národů přijeli do- Austrálie hlavně
výlohy. '
....
,.
.
z dcvodů materialistických, myslím vážně a nemíním
NEDOJDE-LI vaše podéní (Answer) kanceláři:
z toho ustoupit. Z diskuzí např. s Jugosláv-ci jsem sě
The Registrar, Supreme Court, Melboume do 8.
o tom přesvědčil. Na otázku', jaké idee a vůbec dů
září 1969, může se konat- soudní přelíčeni bez va
vody odchodu jsem měl já, odpovídám:
Jelikož
ší přítomnosti.
jserň byl doma externím dopisovatelem různých no
A L L A N DOUGLAS, Public Solicitor, 272 Queen
vin á časopisů, např. Mladý svět á Student, považo-:
St., Melboume.
val jsem za . správné natočit dokument o obsazení
Prahy vojsky Varšavské smlouvy. P ři natáčení jsem'
byl přistižen vojáky sovětských jednotek u mini
sterstva obrany. Byl mi zabaven film a zapsáno
číslo auta. Nejsem žádný hrdina a proto -jsem do
stal strach a druhý den -na naléhání známých odjel. i (Pokračování se str. 3)
pod Radhoštěm), takže
Chci se vrátit a proto jsem požádal čs. konsulát o
"M ně se vede dobře, budou třeba další muklegalizaci pobytu a bylo mi vyhověno. Souhlasím s
polednovou politikou strany, i když nejsem komu protože už nic nechci a lové, a tak co vlastně
nista. Jelikož nevidím přednosti politického systému tak mě nic netrápí. Pro můžeme víc chtít? *'
Austrálie á "vůbec “ Západu” , vrátím se. A vrátil žila jsem svůj mladý ži
Bez komentáře uveřej
bych se, i kdyby ty přednosti byly. Neumím totiž vot hezky a přála bych ňujeme i další úryvek z
svlékat vlast jako ponožky, na rozdíl od p. Nebeské
totéž všem mladým li dopisu, který psal 35leho, pí. Čechové a jiných. Není hezké a slušné po
mlouvat svou zem, zvláště když je v takové situaci. dem. Nechtěla bych ale tý člen KSČ:
Martin Uzel, Sydney už být mladá a mít ty
"Myslím, že mě už

Můžeme to chápat ?

starosti, co mají ti mla
dí dnes.’’
Někteří přátelé rea
gují ironií:
"N a jedné straně vy
a na druhé my, kteří
jsme zde - v tak neoby
čejně geograficky vý
hodné a zajímavé poloze
- zůstali. Nějaký
ten
milión. S klesající po
rodností.
Na
ulicích
Prahy obvyklý shon, tu
penzista, tam babička,
jinak zas
dvoučlenná
hlídka SNB a ČSLA,
jinde zas veselý taxikář,
radující se nad ohnutým
blatníkem, na který rovněž vesele a družně i hledí širokolící řidič.”
Odešli jsme z domova mimo jiné, ale především i . I z věty: "H orší je,
pro■svobodu — -také svobodu projevu, myšlení a, když si myslím,
že je
citu. Jsou to hodnoty, které je třeba respektovat v.;
kterékoli části tohoto popleteného světa. A my, kte aspoň trochu světlo, a
ří jámě o těchto svobodách snili a po kterých jsme ona.je. úplná tma” , může
toužili doma, -kde jejich naplnění nebylo možně,; čtenář usoudit, že lidé.
Upíráme si je najednou mezi sebou zde v exilu, trpce prožívají svůj šok
kde možné jsou -... Nevím, kdo je p. Uzel,' ale n e - "
mlám mu za žlé, jestliže se chce vrátit domů; jako a obavy o budoucnost.
Z jiného dopisu:
komukoli jinému. Z toho jediného důvbd-u, že má.i
na to nezadatelné právo — a ť už z aspektu světoob- V "Vysokoškolský
svaz
čana, nebo z-aspektu národního. Proč tolik řečí oko zrušený, Společnost pro
lo? Jestliže sé domnívá a cítí, že ve vlasti bude i
dnes šťastnější, je to jeho vlastni záležitost a niko lidská práva je prostě
ho jiného, protože on si řídí svůj vlastní život, za pominuta, ty rezoluce ze
který si nese odpovědnost zase .jen on sám. Každý •srpna se všechny odvo
máme svůj postup myšlení a činění; proč se vzájem lávají, na severu Cech
ně napadat? I to, jak bude p. Uzel mluvit na konzu
Rusové dosidlují pohra
láte-nebo. .doma, i to je jeho v ě c ... Slyším-li o
ničí
(v Trutnově je- tři
ohýbání hřbetů, vracím se do- studentských let, k
výuce historie jiných i našeho' národa. Byli naši tisíce rodin, což 1 vím
předkové např. v období Temna špatní a nízcí, jestli konkrétně), otvírají se
že byli nuceni ohýbat své hřbety a tancovat tak,.>
zase další uranové doly
jak jim bylo pískáno? Že přesto zůstali rovní a krá- i
v
Ještědu
sní, že neodešli a když odešli, zase se mnozí z nich (tentokrát

Že Vám teraz písem, má určitý dóvod. Tým dóvodom je list štyroch Zítřku. Osobné nemám proti
němu. žiadne výhrady. Som zvyknutý vo svojorn
povolaní střetávat’ sa so všeliakými názormi. Preto:
si myslím, že ak nielcto nenašiel na Západe to, čo
póvpdne chcel nájiť, a ak si myslí, že to skór nájde
v krajině, kde si nevládnu jeho súkmeňovci, hoci
na. to májů najváčšie právo, lebo sú vo svojej. kra
jině, doma, nech. ide, nech sa vrátí. Každý má na
to právo, každý sa móže slobodne -a samostatné rozbodnúť, nikto mu tu nesmie viazať ruky. Níkto a
nič- Či je to pisatel’,, či ideológia, alebo propaganda.
Udivuje má však jedna -vec... Troch z pisatel’ovtpsobme poznám. Dvooh z nich som pomal už v Bratisla
vě a s třetím som sa seznámil v Sydney. Rozprával
som sa o tom ich příspěvku Zítřku s jedným z nich.
Povídal mi krátko a jasné: “Ja som hic -nepodpísal.
List napísal H. a nás podpísal.” Divím sa preto, že
sa doteraiz ani jeden z podpísaných-mepodpísaných o
tej-to iSkutečnosti (ak to'skutečnost’, je j ani riadkom
nezm ínil. ..
Dušan Hloška, Sydney
Pozn. red.: V HD č. 6/69 jsme citovali ze Zítřku
přesně, že dopis byl podepsán: “ za J. Lískovce, D.
Losovou a J. Kupkoviče . .. 251etým Václavem Hruškou-Bazíkem. . . ”

vrátili, protože touha po tom kousku území upro
střed" Evropy byla silnější' než cokoli jiného. A hi
storie se v různých- variantách opakuje. Se zlostí
a hořem čekali- raději v tom potopeném ale jejich,
když ne pro sebe, tedy pro své děti, věřili, že údo
bí se střídají a. ve dpeGh smutku,- tmy a beznaděje
drží člověka víra, že jednou musí přijít dny radosti,
dny .prosté strachu, dny krásy, a čistoty, -protože by
jinak nemělo smysl žít..,. P řeji p..Uzloví a p. L uk nárovi, jako symbolům těch, co se vracejí, mnoho
štěstí a hodně potřebné trpělivosti a víry v dobrou
věc u nás -doma a přeji rí-ám všem, co zůstáváme,
přesně totéž.
Libuše -Motyčková, Elwood
Měl jsem už ňěkodik debat s těmi z “nových” , kte
ří si -mnohé .věci ze ..svobodného světa teprve ujasňu
jí, kteří dělají -dojem jakési r o z p p lc e n o s t iD e b a 
ty končívají tím, že se vytasí největším trumfem:
právem na svobodu myšlení a. konání. Ukazuje to,
jak se na toto právo .soustřeďovalo jejich myšlení
doma. Tady si -ani neuvědomují, že jim tohle právo
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HLEDAJÍ:

Mojmíra Šenkýře nar. 192ř v Ostopovicích u Brna
(dopis v red.), Stáňu Trejbaiovou s rodinou (hledá
Zdena Říhová), André Vlčka, dříve Nort-h Altona
(dopis v red.), Jaroslava Fundla a Miroslava Ježila
>z Bma (.odešel v r. 1949).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Čs. pomocný fond
V minulých dvou týdnech, bylo přijato do poklad
ny fondu $ 5 jako splátka na zápůjčku (stvrz. 80).
V téže době bylo vyplaceno potřebným novým při
stěhovalcům do Austrálie ? 30.
'
SOUSTŘEDĚNÉ KURSY ANGLIČTINY
V MELBOURNE
Kursy zavedené v únoru pro přistěhovalce z Če
skoslovenska byly tak úspěšné, že takové soustře
děné vyučování se stává částí pravidelného progra
mu ústředí Migrant Education Centre. Druhý celo
denní kurs byl zahájen koncem června za účastí 30
studujících a potrvá 6 týdnů. Začátek dalších se
chystá na září, přihlásí-li se dostatečný počet zá
jemců.
Večerní vyučování pro lidi zaměstnané právě skon
čilo závěrečnými zkouškami po šesti měsících. Novy
večerní soustředěný kurs začne 31. 7. a poběží 6
měsíců s dvouhodinovým vyučováním čtyřikrát týdně.
Zájemci o celodenní nebo večerní soustředěné kur
sy nebo o standardní pomalejší, kursy, nechť se při
hlásí na Migrant Education Branch, 200 Little Collins Street, Melbourne. Vyučování je zdarma.
P. G.

vůbec nic nemůže pře
kvapit. Připadám si jako
v
surealistickém
saix.
Kdybvs mnohým lidem
řekl loni v srpnu- jak
ČESKÝ KATOLICKÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE
budou mluvit ani ne za
V MELBOURNE
rok, asi by T ě tehdy
P.
J.
Peksa
odletěl
na 2 měsíce do Říma. A ž do jeho
zmlátili
návratu, tj. do 13. září tr., nebudou slouženy české
A dva citáty nakonec: soše v Melbourne. V nutných případech zastoupí P.
"V e filmových týde Peksu slovenský duchovní správce P. Tibor Strninících se všichni objí sfco, kterého je možno volat na č. 36-4811 (žádat:
mají - Brežněv, Husák, Fatber Tibor). Slovenské bohoslužby jsou slouženy
v Melbourne první, druhou a třetí neděli v měsíci
Ulbricht atd. Zřejm ě se v 1L30 hod. dop. v kostele sv. Moniky ve Whitehall
tam nahoře mají rádi - St.. Fcotscray.
soudě podle těch objetí
ÚSTŘEDÍ ČS. ORLA
a polibků na obě líce PO PŘÍZNIVÉM ohlasu
OOC32TOH
5 lU 2 D tl květnového
vysílání .čs.
jen nás jaksi nemilujL ÍŽŽS4
A tak nevím, zda je to pro čs. exilový tisk- Sle národních písní zpívaných,
duje čs. rozhlas, tisk atd. Miluškou Šimkovou, uve
pro nás štěstí nebo ne” , a pofeoíově info-nnuje a de stanice 2FC Sydney
končí ironicky mladá že komestufe- Adresa: 2426 dne 31. 7. 1969 (a ven
na a nepřímo na ní na So. Sawye- Ave., Chica kovské stanice 2NA, 2CY,
2CP) druhou část písňo
go, CL, 60623, USA.
vazuje 30letý přítel:
vého pořadu jmenované
". . . stačí, aby se stát
bývalé zpěvačky Čs. roz
ČS. OBEC
níci celovali nebo do
hlasu.
LE G IO N ÁŘ SK Á
časně umístěná vojska
Malý oznamovatel
Zemský výbor v Austrá
pochodovala a vojen lii a výbor jednoty ve
PRODÁM
ských hrobů za piemího Viktorii svolávají společ
profesionální
hlasu
komentátora
a nou výborovou schůzi na vynikající
mm -movie - cameru s
zvuků smuteční hudby, sobotu 26. července v 17
hodin v budově- RSL, příslušenstvím zn. AK-16
aby se biograf otřásal
Duckboard House, pokc-j za $ 360.
smíchy. Je to úděsné. č. 91, Flinders Lané, Mel- Jaroslav Cmíral, “ Toberrnory” , 75 Pritchard St,
Potmě,
nekontrolované- boume-Citv.
Wentworth Falls, 2782,
se chodit vysmát lží.
NSW.
blbosti a okupantůmA ie v tě úděsnosti je
PŘ EK LAD Y
právě ta největší naděje1
osob. dokladů, korespon
pro budoucnost. Můžeš
dence apod. do angličtiny
provede zkušený odborník
to ještě pochopit? . . .”
Mír. GEBERT,
Ano, můžeme to my,
F . . 6/18 Abbotsford Sí.,
ve vzdálené zemi ještě
Abbotsford, Víc.
chápat?
-ses-;
Návštěvy: sobota a nedě

nikdo nebeere, že je to somozřejmost, o niž není tře
ba diskutovat. Chce-li někdo poslat třebas gratulaci
Štrougalovi nebo Brežněvovi, žádná pošta mu ne
odmítne přijetí a chce-li se někdo vrátit do Česko
slovenska, záleží to nakonec jen na něm, žádný po
licista ho kvůli tomu obtěžovat nebude . . . Debatu-;
je-li se, tedy o správnosti nebo hlavně logiáaostij
jednání, a často se zdá, že se logika doma v posledf
nich letech tolik nepěstovala.
V. Jaroš, Sydney.
Masaryk řekl: “ L ev je lvem i v kleci, nikdy se.
ZNAČKA K VALITY
nestane oslem” . Já dodávám: Je tomu tak i na svoš
A STYLU
bodě, jenomže oslové se. do klece rádi vrátí. Hnůj:
Prvotřídní ručně šité
pod nimi někdo vykydá a když ne, tak si do něj
obleky
íohnou. Hlavně když jim dají trošku sena.
;
J. Luker, N ew Norfolk 164 Acland St., St. Kilda,
Víc. Tel. 94-2260
,. . jen by si neměli staří a noví usedlíci vytýkat,
Též prodej veškerého
z jakých pohnutek sem kdo přijel.. Svatoplukovy
pánského konfekčního
pruty ani zde- nemáme ve znaku.
zboží
V. Roušalová, K ew

le od. 10 hod. dop., ostat
ní dny od 7 hod. večer.
POKOJ S KUCHYNÍ
pronajmeme 2 svobod. 70
Gipps St., E. Melbourne,
■tel. 41-4088
(po 6 hod.
več.).
Mluvíme jugosl.
nebo česky - 5 min. z Čity
CUKRÁŘE (-ŘKU)
vyuč. přijmeme okamži
tě. Plat $ 50 čistého za
40 hod., možnost spousty
přesčasů. Angličtina není
nutná.
SAVOY CAKES,
93 Acland St.,
St. Kilda, Víc.
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Daněk státe ve vynikající formě

Porážka čs. lehkých atletů
Mezistátní premiéra čs. lehkoatletického družstva v letošní, poolympijské sezóně se nevyvedla,
jak by si asi příznivci královny sportu v celé republice přáli. Přesto /však brněnská porážka mužů s
reprezentanty V. Británie 103 : 119 a žen 67 : 68 není žádnou tragédií, neboť vítězný celek měl ve
svých řadách dva olympijské vítěze a několik dalších známých borců. Největší pozornosti se těšil
držitel olympijského "zlata’’ za vítězství na 400 m překážek David Hemery, který tentokrát starto
val jen iv závodě na 110 m přek. (časem 13,6 vt. vytvořil nový britský rekord) a čs. lehkoatletičtí
odborníci (i se Zátopkem) pro něho odhlasovali, aby dostal "zlaté tretry’’.
Muži ČSR vyhráli devět z 21 disciplin, když i
tentokrát nejhodnotnějšího výkonu dosáhl evropský
rekordman iv hodu diskem Ludvík Daněk (64,68 m ):
mladý Jaroslav Vidm a vytvořil svůj osobní rekord
60,06 m, a tak čs. lehká atletika má dva “ šedesátimětrové diskaře” . -— Koulař Miroslav Janoušek zlep
šuje své výkony po centimetru, hlemýždím tempem
však stále “vylepšuje” čs. rěkord. V utkání s V. Bri
tánií vrhl už 18,90' m a tak se asi blíží vysněné
19metrové hranici. Čechoslováci vyhráli' ještě tyto
discipliny: 200 m — Kynos (za 21 vteřin), 800 m

Memoriál E. Rošického
XJVIIL ročník Memoriálu EVižena Rošického

v
Praze byl letos daleko přitažlivější než minulá léta,
hlavně snad proto, že tři jeho soutěže: běh mužů. na
800 m, disk mužů a výška žen bylý zároveň kvali
fikací pro účast v evropském týmu v mezikontinen
tálním střetnutí s Amerikou, které se uskuteční v
'západoněmeckém Stuttgartu. A ve všech třech těch
to disciplinách zvítězili Čechoslováci. Pátý nejrych-.
lejší běžec OH na 800 m Jozef Plachý z Košic v y 
hrál s-vou speciální disciplinu, když stejným časem
jako na olympiádě11:45,9 min. (vyrovnal čs. rekord)
porazil oba nejlepší východoněmecké půlkaře Fromlma (1:46,2 min.) a evropského mistra Matuschewského (1:46,7 min.). Ludvík Daněk hodil diskem
62,84 m, když porazil Rusa Jarase o 2,62 m. Třetí
ho úspěchu dosáhly výškařky, které obsadily do
konce 3 prvá místa. Zvítězila držitelka čs. rekordu
Mári.a Faithová — Mračnová (1,82), před Valento
vou (1,79 m) a olympijskou přebornicí Rezkovou
(1,76 m).

— Plachý (1:47,9 min.), 1.500 m — Pěnkava (3:43,5
min.), štafeta 4 x 100 m — ČSR 40,2 vt., 3.000 tn
přek. — Holas (8:46,0 min.), výška — Baudis (2,13
m ), tyč — Jindra (4,60 m).
Čs. lehkoatletické družstvo žen prohrálo s V. Bri
tánií tak trochu nešťastně, rozdílem 1 bodu. V ytvo
řilo několik nových národních rekordů: Vladimíra
Srbová ve vrhu koulí (16,06 m ), Jaroslava Jehličko
vá na 1.500 m (4:20,1 min.) a čs. rekord zaběhla i
čtvrtkařsfcá štafeta 4 x 400 m (byla časem 3:45,7
min. druhá). — Čs. ženy navíc vyhrály: výšku (V a
lentová — 1,75 m ), disk (Šimánková —- 52,14 m ),
oštěp (Filová — 49,80 m ) a 800 m (Jehličková —
2:07,4 mto.).

WIMBLEDON

21. 7. 1969

-- Ve zkratce - —- 221etý vojín základní vojenské služby v RH Pra
ha Petr Pavlásek se věnuje vzpěračskému sportu
prakticky teprve 3 roky, už .však. nyní se zařadil k.
•elitě. P ři mezinárodním utkání RH Praha — V G A .
St. Maur Paříž (Pražané zvítězili-o 30 kg) Vzepřel
jako první Čechoslovák v olympijském, trojboji těž
ké váhy 500 kg: v tahu 170 kg, v soupažném trhu
150 k g a nadhozem 180 kg.
— Fotbalisté pražské Sparty byli na dvoutýdenním
zájezdu v Americe. Bez svých několika. .nejlepších
hráčů (Boh. Veselého, J-urkanina, Kvašňáka, kteří
>hráH v dresu národního mužstva. ČSR přípravná
utkání na turnaji v Karlových Varech) prohráli si
ce v kanadském Torontu s vítězeni PM EŽ A C M i
lanem. 0 :3 (přiletěli do Toronta krátce před zápa
sem a neměli tedy možnost aklimatizace), pak však
v N ew Yorku remizovali s Inter Milanem 2 :2
(Izster Mít ano vyrovnalo minutu před 'koncem z
ofsajdu; jelikož: to byl pohárový zápas, rozhodlo se
■o postupujícím ve střílení pokutových kopů: Inter
prom ění 4, Sparta pouze 3). SkončHa až třetí, když
porazila letošního řeckého mistra Panathenaikos
Atesty -1:0.
— N o vý evropský rekord čs. diskaře Ludvíka Daňka z L o o g Besch v Kalifornii nebude 66,50 m, ale
®6,4S m. Anaerkká atletická federace oznámi
la, že v lekctíkrika! protokolu je uvedena vzdálenost
6S.4S m.
— TĚstže&á aritane čs. stolního tenisu vydala oficiální
žefcřáíky srasóny 1963-69. V čele mužů je podle očekásrápá fet- Jaroslav Staněk (2. Koliarovits. 3. Tuzai, A 'K m a, 5. M ís o ), v čele stolních tenistek 151etá Boraa Y títo v á (2. Grófová, 3. Karlíková, 4. Pauknesová. 5. Ktítnerewá).
— SE tíF cáyiBgójdcý vítěz Američan W illie Dávenpoet n b t iů aaa tartanové dráze v Curychu 110 m
za, 13.2 v t , čímž vyrovnal bez tří dnů de
š t í 3tí starý světový rekord Němce Martina ' Baue
ra, vytvářený rovněž v Curychu, ale na antuce.
— Nfctooklisté pražské Dukly Mrázek (v kubatuře
db 2S@ c e n ) a Mašita (do 350 ccm) se stali mistry
Etoropsy v terěneí naotocyklové soutěži.

Na letošním, už 83. neoficiálním tenisovém, mi
strovství osvěta ve Wimbledonu (který byl podruhé
ve své historii turnajem “ otevřeným” ), se už — na
rozdíl od r. 1968 — prosadili profesionálové- Scad
také proto, že celá řada loňských amatérů posSLt
profesionální tábor. V pánské dvouhre získal od r.
s.
1961 už počtvrté titul přeborníka Wimbtedooa 3®eItetE
časy,
ledy
o
soutěž
‘‘Československého
pohátý Australan Rod Laver (v e finále zvítězil rad svým
krajanem Johnem Newcombem 6 :4 , 5 : 7 . 6 : 4 a s s f v Isapsoé nebyl mezi týmy velký zájem. V po6 : 4), v soutěži žen tak trochu nečekané Angličanka tíw itírh sezónách však, kdy vítěz poháru hraje v
Ann Jonesová, v “ doublu” mužů Ausferalaaé Hoefre drahé raejpepeSároěgší evropské soutěži klubových
— Newcombe, ve čtyřhře žen Australztíky Gswete- ctítaŘ, v soutěži “držitelů trofejí” , je o prvenství
\á — Tegartová, a v “mixu” bntsko-sstralský pár vtílá. íšaěesšce. Letos se do finále Čs. poháru proboŠm ab. podle očekávání pražská Dukla a nečekaně
Jonesová — Stolle.
žaSbalčtě Paráůbic, kteří sestoupili letos do 2. ligy.
Z
č s .
tenistů se dávaly největší šazsoe a a éeňmé
K d y ž pražští vojáci v prvém ze dvou závěrečných
umístění Janu KodešovL Y jtíie hře v e WgwMiwáaaBárri remšsovall v Pardubicích 1 :1 , všeobecně fa
au však se až přespříliš zračSa ížftýtíesEá p t e t ú r raónští. kopané v republice zastávali názor, že odve
TULLOHŮV REKORD NAPŘÍ Č USA
ka, způsobená odřeknutím SBiBStfcB&wraho sSstíaoSX
ta. na pražské Julisce bude hladkou záležitostí vo 
Známý britský běžecký vytrvalec Bruče Tulloh evropského pásma Davisova pcására s JSksi ASáto®.
já k ů -T í sice zvítězili, ale jen 1 : 0,-neboť druholigobyl vždycky “Eníant terrible", který absolvoval v Navře pak celá čs. teumwá výprava pé®e3*
vý tým Pardubic jim kladl velký odpor a v závěru
dresu V. Británie většinu svých mezistátních utkáni Wimbledonu příliš pemdě a aesraaSs. se tedy s x
aáposm byio střetnutí úplným dramatem. Pražané
bos a byl vždy připraven k mnoha dalším recesím.. •tra%T!atýcr. kurtech” aklčtsatžscwaS- Jms Karatí s*8~
z t i ž sace v poli obrovskou převahu, ale pardubičtí
Na zakončení své poměrně úspěšné sportovní dráhy razL sice v 1. koše čůaúoeao dEtíscsapravmO' te ž ě e
idsSsaifeté tak skvěle bránili, že Dukla byla v zákonCcrr.eja.
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csi tento 341etý učitel bic-logie usmyslil že zlepší do
éewáaí akci vyvedena úplně z konceptu.. Jedinou
savadní traťový- rekord napříč USA, z Los Angeies ričanerr. Bobem LcSaem.
hcwfca zápasu dal ve 25. minutě 2. poločasu z trestdo N ew Yorku, jehož držitelem byl až dosud J 2 » Xejiepším. tí. teežstou: v e "SaBČMPŮBea: hyf ř řee- aeao kopu levý křídelní útočnik Dukly Vacencrvskýafričan Don Shephera, kterému se podařilo zaběh x k rš t exularh. J a rM Detísrý fT BSm
m feaáe Daiů*. Praha se tak stala počtvrté vítězem “ Českoslo
nout těch 4.600 km v r. 1964 za 73 dní. Svůj zá 43 iec L od ýehrač a 'flaeaĎB ve ŘfetíiitíkxsE. aftymufe
venského poháru” .
vazek dodržel. Když přiběhl k newyorské radnic, 2. česveEíae 15 5tí. A pcávě tři éfey B®1toa a »
kde převzal symbolicky od zástupce starosty New 5. čerreEace. slavil Ijsvfrray ve Ř
Akjg Ř,
Yorku Johna V. Linosaye klíč města, stopli ras pře spěch. Sptítt % AssesSmassx Tác Sešosen fcgwaB
sně 64 dní, 21 hodin a 50 minut od chvíle, SxZjf. '*'»— ■wdcaaiedDí^iýiiai i f i í w ' ř hi 1 1 ) wjfeeSN efidS2s£ aenY Ž ffle rě byly 8. července rozlosovány obě nejporazil z Los Angeles. Tulioh., evropský mistr v b etu tfiř “ SeEMOsýtš. vesraáaS” v e čsyS še. kě^pž v e S p d á zrtějs evropské fotbalové soutěže klubových,
na 5.000 m, absolvoval denně mezi S5 až SS km. sáie porstíE joešs&ose
E f e S a c š — INcfe: c d U : Boháč mistrů evropských zemí i soutěž “ držicož je skutečně husarký kousek. Své manželce a Sorilea S : 7 a 8 : ®
tošS trséeif’ , ve kterých má Československo poprvé
sedmiletému synkovi, kteří otce rodiny češaii v Netr
A ř os ftífefeS» rsÁs á t í t í Jarča. Dtcfceý ^nate s
Yorku, slíbil, že to byl jeho poslední závod ž e fc AsaeričaoES*. í^tsym ztíuccč WšržifekKrs. Y r. U K v iaštorii 3 zástupce. Za normálních okolností by
med projít všichni tři sítem bojů 1. kola bez pohrodruhu.
sea sá i 9 t bbz. Letos t o s c i w a i 41.1tí# Aaae- asy x zajistil si účast mezi 16. .Nej snazší cestu do
■ričszi ‘PaeBtSmt Goszaíes s Ass&tosuesn.. Passar^Ss: 2. fasla má čs. mistr Spartak Trnava, který nastoupí
1
stí
upsaý
m:ťra.ton trvz^t- v astíaagovacím kole 15. ročníku Poháru mistrů evcf téssěř 3 a. půl .hodáiy, kíesý měl 112 gamů. G ob- ropetýcii zemí proti slabému mužstvu Hibemian
Před rokem, v době tzv. demokraíiza&iibB proce žales. zvítézal .22 :24. I : 6, 16 :14, 6 :3 a 11:9.
La. YaJesta z Malty. — V 10. ročníku soutěže “ držisu, kdy začaly působit rehabilitační soody, přísli s a
4eí4 i r a f e j r hraje obhájce Slovan Bratislava s dru
řadu i čs. hokejisté. Teprve však v těchto dnech se
hým nepepším týmem jugoslávské ligy Dinamem
" A Ť Ž I J E ZÁTOPEK — PRYČ S ČERNÍKEM"
nát městského soudu v Praze zprostil za předsed
■Zábřeh a vítěz "Čs. poháru” Dukla Praha se 7. muž
nictví JUDr. L. Fajstavra inž. Bohumila M o ir S n
B. Bystrica v pražském
stvem francouzské nej vyšší soutěže Olympique Mar(zemřelého), Václava Roziňáka, Stanislava Koaso- vhodné pnležžíGstl k to Edenu.
go lfe.
pásika, Jiřího Macelise, Zlatka Červeného a Mojmírn mu, aby dal najevo svou
K dyž totiž místní h la -'
Ujčika obžaloby z r. 1950 v plném rozsahu.
a rtena, - -* o- saíel oznámil 30.000 divá
V r. 1950 bylo 11 čs. hokejových reprezentantů a
H LAS DOMOVA
kupaotů.-r. a jejích přislu- kům, že v čestné loži je
Mojmír Ujčík bývalým Státním soudem pru “vele
olympijský
hovačúm. Usměrněný a čtyřnásobný
Vychází
čtrnáctidenně.
Šidí redakční k>
zradu, pobuřování proti republice” , atd. odsouzeno
vítěz Emil Zátopek, skan
Adresa: Hlas domova,
od 1 do 15 let. V r. 1955 byli amnestováni — pětileté kontrolovaný čs. tisk však dovalo hlediště jako je 
žalařování v jáchymovských uranových dolech a na už nemůže o těchto "v ý  den muž: “A ť žije Žá8. Moorhouse St_, Richmond, Vic., 3121.
jiných místech nehostinného pobytu však mělo ne střelcích'' informovat, ja  topek” , a když pak hned
Telefon: 42-5980
ko
tomu
bylo
ještě
počát
blahý v liv na jejich zdraví. Nejhůře to postihlo
na to se diváci dověděli,
kem
letošního
roku.
A
tak
brankáře čs. hokejového národního mužstva Božu
že právě přišel na ligové ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jed> ttivaž po dobrých dvou tý
výtisk 20c.
Modrého, který na následky věznění zemřel.
střetnutí i předseda vlá
Prokurátor v závěrečné řeči zdůraznil, že šlo o dnech se v západním ti dy dr. Oldřich
Černík, PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodi za přibližná tow.
hrubé zneužití a nej extenzivnější výklad zákona na sku objevila zpráva, jak volaly desetitisíce: “A ť předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £ stg. 2/10/-,
ochranu republiky, a že na deformaci ukazuje už ta tomu bylo při posledním žije Zátopek - fuj Černík, I US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
skutečnost, že všichni byli ve vyšetřovací .vazbě od střetnutí 1. čs. fotbalové pryč s Černíkem” a pískot kého příplatku do různých zemí sdělíme na pořAdfoi
března dO' září 1950.
ligy Slavia Praha - Dukla nebral konce.
e b m ia m .

D ukla vítězem Č

poháru

Čs. trio má šanci

Konečně rehabilitováni

